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CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Enquadramento Legal
O presente regulamento decorre da aplicação do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho.
Artigo 2.º
Âmbito de aplicação
1- O regulamento interno da Escola Básica dos 2º e 3º
Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos aplica-se a
todos os elementos desta comunidade escolar: pessoal docente e não docente, alunos, pais e encarregados de educação.
2- Este documento define o regime de funcionamento
da escola, de cada um dos órgãos de administração e
gestão, das estruturas de gestão intermédia e dos serviços de apoio educativo, bem como os direitos e deveres dos membros da comunidade educativa.
3- O presente regulamento interno será facultado a
qualquer elemento da comunidade educativa, encontrando-se disponível na página web da escola e na
biblioteca.

123-

456789-

Artigo 3.º
Objetivos do regulamento
Assegurar a concretização do projeto educativo de
escola.
Proporcionar uma educação e um ensino público de
qualidade.
Consciencializar todos os membros da comunidade
escolar para a missão conjunta da tarefa da educação.
Potenciar o esforço e a dedicação de cada membro.
Responsabilizar cada um pela tarefa que lhe compete.
Estabelecer as regras de conduta que devem pautar o
labor de cada membro.
Precisar direitos e deveres dos membros da comunidade escolar.
Estabelecer as regras de funcionamento dos espaços
e serviços.
Proporcionar um bom ambiente de trabalho colaborativo e segurança escolar que permita a satisfação e
o envolvimento da comunidade escolar.
CAPÍTULO II
Órgãos de direção, administração e gestão da escola

Artigo 4.º
Definição
1- São órgãos de direção, administração e gestão da escola:
a) Conselho da comunidade educativa;
b) Conselho executivo;
c) Conselho pedagógico;
d) Conselho administrativo.

SECÇÃO I
Órgão de direção
SUBSECÇÃO I
Conselho da comunidade educativa
Artigo 5.º
Conselho da comunidade educativa
1- O conselho da comunidade educativa é o órgão de
direção responsável pela definição da política educativa da escola e de participação e representação da
comunidade educativa, conforme o disposto no artigo 6.º do Decreto Legislativo Regional n.º
21/2006/M de 21 de junho.
2- Podem ser cooptados e fazer parte do conselho da
comunidade educativa, representantes das áreas da
saúde e social e das atividades de caráter cultural,
artístico, científico, ambiental e económico, com relevo para o projeto educativo da escola.

Artigo 6.º
Composição
1- O conselho da comunidade educativa é composto
por vinte elementos:
Cinco representantes do pessoal docente;
a) O presidente do conselho executivo;
b) O presidente do conselho pedagógico;
c) O coordenador de curso do ensino recorrente;
d) Um representante da educação especial;
e) Dois representantes do pessoal não docente;
f) Dois representantes dos encarregados de educação;
g) Dois representantes dos alunos do ensino secundário;
h) Um representante da autarquia;
i) Coordenador de TIC;
j) Coordenador do desporto escolar;
k) Dois elementos da área social cooptados, designados na primeira reunião após a tomada
de posse.
Artigo 7.º
Competências
1- As competências do conselho da comunidade educativa são as definidas:
a) No artigo 8.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho;
b) No artigo 17.º da Portaria n.º 265/2016, de 13
de julho;
c) Na legislação em no âmbito do processo de
avaliação do desempenho do pessoal docente.
Artigo 8.º
Funcionamento
1- O funcionamento do conselho da comunidade educativa rege-se pelo definido no artigo 9.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho.
2- Sempre que se justificar a fim de complementar a informação à matéria em análise, o conselho da comunidade educativa poderá convidar pessoas ou entidades para prestar os necessários esclarecimentos.
3- Das reuniões do conselho da comunidade educativa
serão lavradas atas em formato digital, que ficarão à
guarda do seu presidente.
7

4- Todos os documentos enviados ao conselho da comunidade educativa ficam arquivados em dossier,
complementado com arquivo digital.
Artigo 9.º
Eleições
pessoal docente, não docente, alunos e encarregados
de educação
1- A eleição e/ou designação dos representantes do
conselho da comunidade educativa, rege-se pelo definido no artigo 10.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho.
2- As eleições do pessoal docente, não docente e alunos, regem-se pelos n.os 1 a 5 do artigo 11.º e pelos
n.os 2 e 3 do artigo 56.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006 de 21 de junho. Dando cumprimento ao ponto 1 do artigo 56.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006 de 21 de junho, definemse as seguintes disposições:
a) As mesas eleitorais serão constituídas por
um presidente e dois secretários designados pelo
presidente do conselho da comunidade educativa ou
quem as suas vezes fizer;
b) As convocatórias mencionarão as normas
práticas do processo eleitoral, locais de afixação das
listas de candidatos, hora e local ou locais de escrutínio, devendo ser afixadas, com a antecedência de
cinco dias, nos lugares habituais;
c) As urnas manter-se-ão abertas durante oito
horas, a menos que antes tenham votado todos os
eleitores;
d) A abertura das urnas será efetuada perante
a respetiva assembleia eleitoral e os mandatários das
listas, lavrando-se ata em formato digital, que será
assinada pelos componentes da mesa, mandatários
das listas e pelos restantes membros da assembleia
que o desejarem;
e) As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em número igual ao dos
respetivos representantes no conselho da comunidade educativa, bem como dos candidatos a membros suplentes;
f) As listas dos representantes do pessoal docente e não docente deverão obedecer ao estabelecido na alínea b) do ponto n.º 2 e alínea h) do presente artigo.
g) As listas dos docentes a propor à eleição de
representantes para o conselho da comunidade educativa, deverão ser rubricadas pelos respetivos candidatos efetivos e suplentes e mandatários das listas,
que assim manifestarão a sua concordância;
h) As listas referidas no número anterior serão
entregues até quarenta e oito horas antes da abertura
da assembleia eleitoral ao presidente do conselho da
comunidade educativa ou a quem as suas vezes fizer,
o qual imediatamente identifica, rubrica e fará afixar
nos locais mencionados na convocatória daquela assembleia;
i)
Não havendo listas constituídas para eleição dos representantes do pessoal docente, todos os
docentes do quadro de nomeação definitiva vão a votos, sendo que os eleitos serão os mais votados até se
verificar o preenchimento dos mandatos. Não havendo a possibilidade de preencher todos os mandatos por haver empate entre docentes, realizar-se-

á novo ato eleitoral, onde apenas os docentes que
obtiveram o mesmo número de votos serão submetidos a novo escrutínio em prazo a definir pela comissão eleitoral em colaboração com o presidente da
comunidade educativa cessante.
j)
Não havendo listas constituídas para eleição dos representantes do pessoal não docente, todo
o pessoal não docente do mapa de pessoal da escola vai a votos, sendo que os eleitos serão os mais
votados até se verificar o preenchimento dos mandatos. Não havendo a possibilidade de preencher todos
os mandatos, por haver empate entre os não docentes, realizar-se-á novo ato eleitoral, onde apenas os
não docentes que obtiveram o mesmo número de votos serão submetidos a novo escrutínio em prazo a
definir pela comissão eleitoral em colaboração com
o presidente da comunidade educativa cessante.
k) A divulgação das listas de candidatos do
pessoal não docente far-se-á em termos idênticos às
alíneas g) e h) do presente artigo;
l)
A participação dos alunos rege-se pelo disposto no n.o 5 do artigo 7.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho;
m) Na ausência de órgãos representativos dos
encarregados de educação, deverão os mesmos ser
eleitos em assembleia de encarregados de educação
convocada para o efeito.
Artigo 10.º
Eleição do presidente
A eleição do presidente do conselho da comunidade
educativa é feita nos termos da alínea a) do artigo 8.º
do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M de
21 de junho.
Artigo 11.º
Mandato
O mandato do conselho da comunidade educativa é
definido pelo disposto no artigo 12.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho.

SECÇÃO II
Órgãos de administração e gestão
SUBSECÇÃO I
Conselho executivo
Artigo 12.º
Conselho executivo
1- O conselho executivo é assegurado por um órgão colegial. É o órgão de gestão da escola nas áreas pedagógica, cultural, administrativa e financeira, conforme o definido no n.o 1 do artigo 13.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho.
2- O conselho executivo reúne periodicamente nos termos a definir no seu regimento interno.
Artigo 13.º
Composição
O conselho executivo é constituído por um presidente e quatro vice-presidentes face ao disposto no
n.º 3 do artigo 14.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 21/2006/M de 21 de junho.
8

Artigo 14.º
Competências
1- As competências do conselho executivo são as definidas no artigo 15.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 21/2006/M de 21 de junho, acrescendo-lhes:
a) Fixar medidas de apoio pedagógico que visem a melhoria do sucesso escolar dos alunos;
b) Distribuir o serviço docente de acordo com
as disposições legais e as conveniências do ensino e
da aprendizagem dos alunos, privilegiando o sucesso
dos mesmos;
c) Ajustar pontualmente os horários dos docentes e alunos às necessidades escolares que ocorram ao longo do ano letivo;
d) Promover a constituição de turmas tendo
como base critérios de natureza pedagógica e de otimização de recursos físicos, humanos e financeiros
e) Constituir assessorias técnicas- pedagógicas para apoio à sua atividade;

1-

2-

3-

4-

5f)

g)
h)

i)

j)

k)

l)
m)
n)
o)
p)

Autorizar a utilização das instalações da Escola por outras pessoas ou entidades nas
condições previstas no presente regulamento;
Proceder à equivalência das habilitações
dos alunos do regime diurno;
Arquivar as atas de reuniões de conselho de
disciplina e de departamento curricular, entregues pelos respetivos responsáveis, nos
prazos estabelecidos neste regulamento a
arquivar definitivamente nos serviços administrativos no final do ano letivo;
Remeter as atas das reuniões de conselho de
turma, após verificação das mesmas, aos
serviços administrativos, no final do ano letivo;
Intervir no processo de avaliação do desempenho docente nos termos da legislação em
vigor;
Estabelecer protocolos entre entidades públicas e privadas, visando promover a concretização do projeto educativo de escola,
nos quais deverá constar:
Objeto do protocolo;
Duração do protocolo;
Contrapartidas entre as partes;
Responsabilidades entre as partes.
Nomeação do(s) interlocutor(es) por parte
da escola.

6-

Artigo 17.º
Recrutamento dos representantes para o conselho
executivo
1- O conselho executivo é eleito segundo o disposto
no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho.
2- Os representantes dos pais encarregados de educação no ensino básico são dois por cada ano de
escolaridade, eleitos de entre os representantes
de turma de cada ano que se reunirão para o
efeito em assembleia de ano, ficando apurados os
dois elementos mais votados dos respetivos anos.
3- A representação dos alunos faz-se através de um
aluno por turma, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 17.º, do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho,
ficando designados para o efeito os delegados de
cada turma que reúnam as condições previstas no
n.º 3 do artigo 58.º do referido diploma.

1Artigo 15.º
Competências do presidente e vice-presidentes
1- As competências do presidente do conselho executivo são as definidas no artigo 16.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho, aplicando-se o previsto no que respeita à delegação de competências aos vice-presidentes.
2- As funções e competências dos vice-presidentes
são definidas nos termos do n.º 3 do artigo 15.º
do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M
de 21 de junho.

Artigo 16.º
Funcionamento
O horário de atendimento do conselho executivo
deverá ser afixado para conhecimento geral, devendo ser respeitado, excetuando-se apenas casos de força maior.
Os alunos e outras pessoas, à exceção dos docentes, deverão ser anunciados pelo funcionário de
apoio ao conselho executivo.
Todas as solicitações deverão ser feitas por escrito, em formato papel, e/ou por correio eletrónico, dirigidas ao presidente conselho executivo,
devendo ser tratado um assunto em cada documento.
Os assuntos devem ser tratados, sempre, pelos
responsáveis das respetivas áreas, exceto por
motivos de força maior, salvaguardando sempre
as competências do presidente conselho executivo.
Na situação de ausência prolongada de algum
dos responsáveis, o presidente conselho executivo anunciará em quem ficam delegadas as suas
competências.
Das reuniões do conselho executivo serão lavradas atas, em formato digital, que ficarão à guarda
do seu presidente.

2-

3-

4-

5-

Artigo 18.º
Eleição
As eleições do conselho executivo regem-se pelo
plasmado nos n.os 1 a 4 do artigo 18.º e nos n.os
2 e 3 do artigo 56.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho.
A mesa eleitoral é constituída por um presidente
e dois secretários designados pelo presidente
conselho executivo.
A convocatória mencionará as normas práticas
do processo eleitoral, locais de afixação das listas
de candidatos, hora e local ou locais de escrutínio.
A convocatória para o primeiro escrutínio deve
ser afixada com a antecedência mínima de cinco
dias úteis.
As urnas manter-se-ão abertas durante oito horas, a menos que antes tenham votado todos os
eleitores.
9

6- A abertura das urnas será efetuada perante a respetiva mesa eleitoral e mandatários das listas, lavrando-se ata, que será assinada pelos elementos
da mesa, pelos mandatários das listas e pelos restantes membros da assembleia que o desejarem.
7- As listas dos docentes a propor à eleição de representantes para o conselho executivo, deverão
ser rubricadas pelos respetivos candidatos e pelos mandatários das listas, que assim manifestarão a sua concordância.
8- As listas referidas no número anterior serão entregues até quarenta e oito horas antes da abertura da assembleia eleitoral ao presidente conselho executivo ou a quem as suas vezes fizer, o
qual imediatamente identifica, rubrica e fará afixar nos locais mencionados na convocatória daquela assembleia.
Artigo 19.º
Mandato
O mandato do conselho executivo é definido
pelo disposto no artigo 20.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho.
Artigo 20.º
Assessorias do conselho executivo
1- O conselho executivo constituirá assessorias técnico-pedagógicas para apoio à sua atividade. A
dimensão específica destas competências gerais
será explicitada, conforme as necessidades sentidas, no regimento interno do conselho executivo.
2- Os assessores serão nomeados pelo conselho
executivo.

f) O coordenador das atividades de enriquecimento do currículo;
g) Um representante dos serviços de psicologia da escola;
h) O coordenador de TIC;
i) Os coordenadores de ciclo.
Artigo 23.º
Competências
As competências do conselho pedagógico são as
definidas na legislação em acrescendo-lhes:
a) Convidar outros elementos a dar informações/esclarecimentos no conselho pedagógico e/ou a
apresentar propostas, sempre que for considerado
pertinente;
b) Dar parecer sobre todas as situações de caráter pedagógico não referidas neste regulamento interno.

1-

2-

3-

Artigo 25.º
Mandato
O mandato do conselho pedagógico é definido pelo
artigo 25.º do Decreto Legislativo Regional n.º
21/2006/M de 21 de junho.

SUBSECÇÃO II
Conselho pedagógico
Artigo 21.º
Conselho pedagógico
1- O conselho pedagógico é o órgão de coordenação e orientação educativa da escola, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, na orientação e acompanhamento dos alunos e na formação inicial e contínua do pessoal docente e
pessoal não docente, segundo o artigo 21.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M de
21 de junho.
2- O conselho pedagógico reúne ordinariamente
nos termos a definir no seu regimento interno.
Artigo 22.º
Composição
Compõem o conselho pedagógico os seguintes elementos:
a) O presidente do conselho executivo;
b) O presidente do conselho da comunidade
educativa;
c) Os coordenadores dos departamentos curriculares;
d) O coordenador de curso do ensino recorrente;
e) O coordenador da formação contínua;

Artigo 24.º
Funcionamento
O conselho pedagógico rege-se pelo disposto no artigo 24.º do Decreto Legislativo Regional n.º
21/2006/M de 21 de junho.
Das reuniões do conselho pedagógico serão lavradas
atas em formato digital, que ficarão à guarda do seu
presidente.
Todos os documentos enviados a conselho pedagógico ficam arquivados em documentos formato PDF.

1-

2-

3-

4-

5-

Artigo 26.º
Secção de avaliação do desempenho docente do conselho pedagógico
O funcionamento da secção de avaliação do desempenho docente do conselho pedagógico rege-se pelo
disposto na legislação em vigor
Os elementos que compõem a secção de avaliação,
não poderão participar em quaisquer procedimentos
que firam a garantia de imparcialidade nos termos da
legislação em vigor
No caso de ausência prolongada ou definitiva de um
elemento proceder-se-á à sua substituição, pelo docente mais votado imediatamente a seguir aquando
da eleição do órgão.
No caso de se ter verificado empate, procede-se a
nova eleição de desempate entre os elementos mais
votados.
A duração do mandato da secção de avaliação é a
mesma do conselho pedagógico.

SUBSECÇÃO III
Conselho administrativo
Artigo 27.º
Conselho administrativo
O conselho administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira da escola, nos termos da legislação em vigor, de acordo
com o artigo 26.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 21/2006/M de 21 de junho.
10

Artigo 28.º
Composição
A composição do conselho administrativo é
definida pelo artigo 27.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho.
Artigo 29.º
Competências
As competências do conselho administrativo são
as definidas no artigo 28.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho, acrescendolhes:
a) Apresentar a conta de gerência ao conselho
da comunidade educativa, para parecer,
tendo em conta as linhas orientadoras para
elaboração do projeto de orçamento.

m) Coordenador da formação contínua;
n) Coordenador das atividades de enriquecimento do currículo;
o) Coordenador e dinamizador da biblioteca;
p) Coordenador de TIC;
q) Assessor jurídico;
r) Coordenador do desporto escolar;
s)
Diretor de instalações desportivas e de educação física;
t) Coordenador de atividade interna;
u) Serviço especializado de apoio educativo da
educação especial;
v) Coordenador de apoio pedagógico
w) Coordenador do secretariado de exames.

Artigo 30.º
Funcionamento
O funcionamento do conselho administrativo rege-se pelo artigo 29.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho.

Artigo 34.º
Crédito global de horas semanais a atribuir aos órgãos de gestão intermédia
O crédito global de horas semanais a atribuir aos órgãos
de gestão intermédia é definido nos termos dos n. os 2 e
3 do artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º
21/2006/M, de 21 de junho (ver Mapa I do Anexo II).

Artigo 31.º
Mandato
O mandato é definido pelo artigo 30.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho.

SUBSECÇÃO I
Departamento curricular

SECÇÃO III
Gestão intermédia
Artigo 32.º
Âmbito
As estruturas de gestão intermédia visam o desenvolvimento do projeto educativo de escola, colaboram com o conselho pedagógico e com o conselho
executivo, no sentido de assegurar o acompanhamento eficaz do percurso escolar dos alunos na perspetiva da promoção da qualidade educativa, de
acordo com o artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho.

Artigo 33.º
Estruturas de gestão intermédia
As estruturas de gestão intermédia da escola são as
seguintes:
a) Coordenador de departamento curricular;
b) Delegado/representante de disciplina;
c) Coordenador de ciclo;
d) Diretor de curso profissional;
e) Diretor de turma;
f) Coordenador pedagógico;
g) Coordenador dos cursos de ensino recorrente;
h) Diretor de CEF;
i) Mediador de curso EFA;
j) Professor tutor ao abrigo do artigo 44.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M
de 21 de junho;
k) Assessor do ensino recorrente;
l) Assessor do conselho executivo;

Artigo 35.º
Departamentos curriculares
1- Os departamentos curriculares são estruturas de orientação educativa que visam assegurar a articulação
na aplicação dos planos de estudo, nos quais se encontram representadas todas as disciplinas.
2- São departamentos curriculares da escola:
2.1. Departamento de Línguas;
2.2. Departamento de Ciências Humanas e Sociais;
2.3. Departamento de Ciências Exatas e da Natureza e Tecnologias;
2.4. Departamento de Expressões.
3- A composição dos departamentos curriculares obedece ao sistematizado no Anexo I.
Artigo 36.º
Competências do departamento curricular
As competências do departamento curricular são as
definidas no artigo 38.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho, acrescendolhes:
a) Colaborar na inventariação das necessidades
em equipamento e material didático;
b) Promover a interdisciplinaridade, assim
como a partilha interna de recursos pedagógicos;
c) Planear e coordenar as atividades letivas e
não letivas;
d) Avaliar, periodicamente, as atividades do departamento;
e) Escolher os manuais escolares ouvidos os
respetivos conselhos de disciplina ou grupos
disciplinares e submetê-los ao conselho pedagógico.
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Artigo 37.º
Funcionamento
Todas as reuniões dos departamentos curriculares
são convocadas pelo seu coordenador, com o mínimo de 48 horas de antecedência, e divulgadas conforme regimento interno do órgão.
Reúne ordinariamente uma vez por mês, com todos
os delegados e/ou representantes de disciplina e da
educação especial.
O departamento pode reunir extraordinariamente
com todo ou parte dos seus elementos, por iniciativa
do coordenador ou por solicitação da maioria dos
seus membros, nos termos do n.º 1.
Das reuniões de cada departamento serão lavradas
atas em formato digital e entregues em papel.
As atas são entregues todos os períodos, no conselho
executivo, sendo que no terceiro período o prazo limite de entrega é de 48 horas após a ocorrência da
última reunião do ano escolar.
A folha de presenças é entregue, no conselho executivo, até ao dia seguinte após a reunião.
O conteúdo das atas é sigiloso, não devendo ficar registado no disco rígido do computador da escola.

i)

Artigo 38.º
Coordenador do departamento curricular
O coordenador do departamento curricular é um docente profissionalizado, eleito de entre os delegados
de disciplina, salvaguardando o disposto no artigo
42.º deste regulamento, considerando a sua competência pedagógica e científica, conforme o artigo
39.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M
de 21 de junho.

o)

Artigo 39.º
Competências do coordenador de departamento curricular
As competências são as definidas no artigo 40.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21
de junho, acrescendo-lhes:
a) Representar os respetivos docentes no conselho pedagógico atuando como transmissor
entre este órgão e o departamento;
b) Orientar e coordenar pedagogicamente os docentes do departamento, tendo em vista a sua
formação contínua;
c) Coordenar as orientações curriculares e dos
programas de estudo, promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação
concreta da escola.
d) Propor ao conselho pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais e a
adoção de medidas destinadas a melhorar as
aprendizagens dos alunos;
e) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e
avaliação dos instrumentos de autonomia do
departamento;
f)
Convocar e presidir às reuniões ordinárias e
extraordinárias do departamento;
g) Assegurar a coordenação das orientações curriculares;
h) Promover dinâmicas de trabalho cooperativo
e colaborativo transdisciplinar;

j)

k)

l)

m)

n)

p)

1-

2-

3-

4-

5-

Articular, trimestralmente, com os demais coordenadores de departamento e de ciclo, as medidas a adotar em prol do sucesso escolar dos alunos.
Assegurar a realização das reuniões de conselho de disciplina, sempre que a ausência do
delegado/representante de disciplina assim
exija ou que seja dada essa indicação por
parte do conselho executivo.
Divulgar todas as decisões, orientações e informações de forma clara e eficaz a todos os
docentes do seu departamento.
Apresentar ao presidente do conselho administrativo a requisição de materiais e diversos
equipamentos necessários ao respetivo departamento.
Apresentar ao conselho pedagógico o relatório das atividades de complemento curricular
desenvolvidas no primeiro e segundo períodos.
Apresentar ao conselho pedagógico um relatório anual de todas as atividades desenvolvidas pelo departamento curricular, até 30 de
junho.
Apresentar ao conselho pedagógico, um relatório do trabalho desenvolvido no departamento, até 30 de junho.
Proceder ao arquivo físico e digital de toda a
documentação que seja alvo de análise, apreciação e/ou outro tipo de trabalho do departamento curricular.

Artigo 40.º
Mandato
O mandato do coordenador de departamento tem a
duração de quatro anos, podendo cessar nos termos
do n.º 2 do artigo 20.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho.
a) Sempre que a cessação de mandato se verifique de acordo com a alínea b) o requerimento
do interessado é dirigido ao Presidente do
conselho executivo.
A cessação do mandato determina a sua substituição
pelo segundo docente mais votado aquando da eleição, pelo período remanescente até ao términus do
respetivo mandato.
Caso o coordenador de departamento tenha sido
eleito por unanimidade, a cessação do mandato
obriga a nova eleição.
Quando o coordenador de departamento esteja impedido de exercer funções por um período superior
a trinta dias, será substituído, durante o período de
ausência, nos seguintes termos:
a) pelo segundo docente mais votado aquando
da sua eleição;
b) na impossibilidade de aplicar a alínea a), pelo
docente eleito especificamente para o efeito;
c) com direito às mesmas horas de redução.
Sempre que o docente eleito deixe de exercer funções nesta instituição proceder-se-á a nova eleição
pelo período remanescente.
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SUBSECÇÃO II
Conselho de disciplina

1-

2-

3-

1.

Artigo 41.º
Delegado de disciplina
O delegado de disciplina é um docente profissionalizado, preferencialmente do quadro da escola ou
quadro de zona pedagógica 1, eleito pelos respetivos
docentes do conselho de disciplina, com reconhecida
competência científica, didática e pedagógica e com
capacidade de relacionamento e liderança.
Caso a constituição de um conselho de disciplina não
permita a eleição do delegado de acordo com o número anterior, deve o conselho executivo designar
um representante.
Se o delegado de disciplina for eleito ou designado
conforme o n.º 2, não é elegível para coordenador de
departamento.
Artigo 42.º
Competências pedagógicas do delegado de disciplina
As competências pedagógicas do delegado de disciplina são as seguintes:
a) Orientar e coordenar os docentes nos domínios
científicos, didático e pedagógico;
b) Acompanhar e assegurar o cumprimento das atividades letivas e não letivas planificadas;
c) Assegurar a participação do conselho de disciplina na avaliação das medidas pedagógico-didáticas implementadas e, consequentemente, na
elaboração de novas medidas a aplicar em função da melhoria das aprendizagens dos alunos;
d) Convocar e presidir às reuniões de conselho de
disciplina;
e) Elaborar e apresentar a relação de necessidades
do conselho de disciplina ao coordenador de departamento;
f) Organizar a documentação do conselho de disciplina no(s) dossier(s) físico e digital respetivo(s), garantindo o seu bom funcionamento, o
que inclui a documentação referente à avaliação
periódica dos alunos;
g) Proceder ao arquivo físico e/ou digital de todos
os sumários e demais documentação que seja
elaborada, analisada, apreciada e/ou alvo de outro tipo de trabalho do conselho de disciplina;
h) Apresentar ao coordenador do departamento o
relatório das atividades desenvolvidas pelo conselho de disciplina no âmbito do plano anual de
escola, no final de cada período, nas datas estipuladas pelo mesmo;
i) Apresentar ao coordenador do departamento um
relatório anual do trabalho desenvolvido no âmbito das suas funções, na data estipulada pelo
mesmo;
j) Divulgar todas as decisões, orientações e informações de forma clara e eficaz a todos os elementos do conselho de disciplina;
k) Coordenar o trabalho a desenvolver no âmbito das provas e ou exames nacionais, contemplando as diretrizes emanadas pelo
IAVE e a informação que consta nos relatórios denominados RIPA e REPA.

l)

2-

1-

2-

3-

4-

Propor ao departamento curricular o manual escolar, a ser submetido ao conselho pedagógico;
Compete ainda ao delegado garantir que o conselho
de disciplina concretize as seguintes ações:
a) Elaborar estudos e/ou pareceres relativos a
programas, métodos, organização curricular,
processos e critérios de avaliação dos discentes;
b) Planificar, a longo, médio e curto prazo as atividades letivas e não letivas a desenvolver;
c) Implementar dinâmicas de trabalho colaborativo e cooperativo;
d) Colaborar com os diretores de turma na elaboração de programas específicos integrados
nas atividades, e na definição de medidas de
apoio educativo estabelecidas no contexto do
sistema de avaliação dos alunos do ensino básico;
e) Elaborar instrumentos de trabalho ou outros
materiais de ocupação para os alunos a quem
tenha sido aplicada a medida disciplinar corretiva de ordem de saída da sala de aula;
f) Apreciar os manuais escolares e selecionar
um, propondo-o ao departamento curricular;
g) Utilizar materiais didáticos adequados à disciplina.
h) Apresentar propostas de formação de docentes do conselho de disciplina;
i) Elaborar propostas no âmbito do funcionamento da escola, tendo em conta o sucesso
escolar dos alunos;
j) Apresentar propostas para a elaboração do
plano anual de escola;
k) Propor iniciativas de índole formativa e cultural;
l) Apresentar, para que fique exarado em ata, na
última reunião do conselho de disciplina de
cada ano letivo, as razões da não lecionação
integral dos programas e as formas de assegurar o seu cumprimento, atendo ao previsto
no plano anual de escola;
m) Avaliar anualmente o trabalho desenvolvido.
Artigo 43.º
Funcionamento do conselho de disciplina
O conselho de disciplina reúne mensalmente e extraordinariamente sempre que seja convocado pelo delegado/representante, por sua iniciativa, por solicitação da maioria dos seus membros ou por indicação
do coordenador de departamento.
O conselho de disciplina reúne com a presença de
mais de metade dos seus membros em efetividade de
funções.
As decisões são tomadas por maioria simples de votos, dispondo o delegado/representante de voto de
qualidade.
Das reuniões serão lavradas atas em formato digital
e entregues em papel.
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As atas são entregues todos os períodos, no conselho
executivo, sendo que no terceiro período o prazo limite de entrega é de 48 horas após a ocorrência da
última reunião do ano escolar.
A folha de presenças é entregue, no conselho executivo, até ao dia seguinte após a reunião.
O conteúdo das atas é sigiloso, não devendo ficar registado no disco rígido do computador da escola.
As reuniões decorrem nos termos definidos na lei e
no respetivo regimento interno.
Artigo 44.º
Competências do delegado/representante com instalações específicas
Nos conselhos de disciplina onde existem instalações específicas (instalações de apoio pedagógico
que possuem equipamento, material e espaços próprios destinados a apoiar o desenvolvimento da intervenção didático – pedagógica), estas serão geridas
pelo delegado/representante, que para o efeito deverá:
a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)
j)
k)

l)

m)
n)

1-

Afixar junto das respetivas instalações o horário de atendimento e as regras de funcionamento;
Fazer a requisição do material através do preenchimento de um impresso próprio e entregá-lo no conselho administrativo;
Providenciar para que o material requisitado
seja colocado no local solicitado;
Requisitar os produtos necessários para manter funcionais os equipamentos;
Inventariar as necessidades de reparação dos
equipamentos e participar em impresso próprio ao conselho administrativo;
Manter um arquivo, com a duração de dois
anos letivos, das requisições efetuadas;
Apresentar o relatório sobre o funcionamento
das respetivas instalações até ao final do mês
de junho, para análise e aprovação do conselho executivo;
Emitir parecer, quando solicitado, sobre a cedência de instalações, material e equipamentos a outros departamentos da escola;
Elaborar e manter atualizados os inventários
dos bens duradouros a seu cargo;
Registar o inventário, em impresso próprio,
fornecido pela escola;
Entregar no final de cada ano letivo ao conselho executivo um exemplar atualizado do
inventário de cada setor ou disciplina, sendo
arquivado um em formato digital;
Zelar, arrumar e organizar o material de
forma a proporcionar o bom funcionamento
da disciplina;
Proceder ao abatimento de material duradouro, em conformidade com a lei vigente;
Excecionalmente e devidamente justificado o
cargo de diretor de instalações poderá ser
atribuído a outro docente do conselho de disciplina desde que reúna o perfil adequado.

Artigo 45.º
Mandato
O mandato do delegado de disciplina tem a duração
de quatro anos, podendo cessar nos termos do n.º 2

2-

3-

45-

6-

do artigo 20.º do Decreto Legislativo Regional n.º
21/2006/M de 21 de junho.
a) Sempre que a cessação de mandato se verifique
de acordo com a alínea b) o requerimento do
interessado é dirigido ao Presidente do conselho executivo.
Quando o delegado de disciplina eleito for contratado e profissionalizado ou designado conforme o n.o
2 do artigo 42.º, o mandato terá a duração de 1 ano.
A cessação do mandato do delegado determina a sua
substituição pelo segundo docente mais votado
aquando da eleição, pelo período remanescente até
ao términus do respetivo mandato.
Caso o delegado tenha sido eleito por unanimidade,
a cessação do mandato obriga a nova eleição.
Quando o delegado de disciplina esteja impedido de
exercer funções por um período superior a trinta
dias, será substituído, durante o período de ausência,
nos seguintes termos:
a) pelo segundo docente mais votado aquando
da sua eleição;
b) na impossibilidade de aplicar a alínea a), pelo
docente eleito especificamente para o efeito;
c) com direito às mesmas horas de redução.
Sempre que o docente eleito deixe de exercer funções nesta instituição proceder-se-á a nova eleição
pelo período remanescente.
SUBSECÇÃO III
Coordenador de ciclo

Artigo 46.º
Coordenador de ciclo
1- A coordenação pedagógica de cada ciclo tem por finalidade a articulação das atividades das turmas
sendo assegurada pelos conselhos de diretores de
turma nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.
2- O coordenador é designado nos termos do n.º 3 do
Artigo 45.º do Decreto Legislativo Regional n.º
21/2006/M de 21 de junho.

1.

Artigo 47.º
Competências
Para além do definido no artigo 46.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho, são também competências do coordenador de ciclo:
a)
b)

c)

d)

Promover a execução das orientações do
conselho pedagógico;
Articular, trimestralmente, com os coordenadores de departamento, as medidas a adotar em prol do sucesso escolar dos alunos;
Articular com os coordenadores pedagógicos de outros projetos da escola assegurando
as dinâmicas implementadas com vista ao
sucesso dos mesmos;
Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços especializados de apoio educativo na gestão adequada
de recursos e na adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens;
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e)

f)
g)

h)
i)
j)

k)
l)

m)

Identificar e propor ao conselho pedagógico
a realização de ações de formação no domínio da orientação educativa e da coordenação das atividades das turmas;
Apoiar os diretores de turma do respetivo ciclo no desempenho das suas funções;
Receber as folhas de rosto das atas das reuniões de conselho de turma, verificar se o
corpo da ata está na plataforma PLACE e se
a reunião foi encerrada;
Apresentar as relações de necessidades ao
presidente do conselho administrativo;
Propor e planificar formas de atuação junto
dos pais e encarregados de educação;
Promover a formação dos alunos e a realização de ações que estimulem a sua formação
pessoal;
Zelar pelo cumprimento das normas das instalações da sala de direção de turma;
Providenciar para que o presente regulamento seja do conhecimento de todos os alunos, através do diretor de turma;
Apresentar ao conselho pedagógico, até 30
de junho de cada ano, o relatório da sua atividade.

Artigo 51.º
Composição
1- O conselho de turma é constituído pelos docentes da
turma, e quando necessário pelo delegado dos alunos
e por um representante dos pais/encarregados de
educação, bem como outros intervenientes educativos.
2- As reuniões de conselho de turma de caráter disciplinar são presididas pelo diretor de turma ou quem
as suas vezes fizer de acordo com o Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de junho.
3- Nas reuniões de avaliação sumativa apenas participam os membros docentes e/ou a Psicóloga e o docente da educação especial.

1-

2-

3-

12-

3-

4-

Artigo 48.º
Funcionamento
As reuniões ordinárias e extraordinárias são convocadas e presididas pelo coordenador de ciclo.
O coordenador de ciclo deve reunir ordinariamente
uma vez por período e extraordinariamente, sempre
que necessário, com os diretores de turma.
Destas reuniões serão lavradas atas, sendo inseridas
na plataforma PLACE e entregues em formato PDF
ao conselho executivo no final do ano letivo.
As atas referidas no ponto anterior são arquivadas
em formato PDF pelo conselho executivo.

Artigo 49.º
Mandato
1- O mandato do coordenador de ciclo tem a duração
de quatro anos, podendo cessar nos termos do n.º 2
do artigo 25.º do Decreto Legislativo Regional n.º
21/2006/M de 21 de junho.
2- Caso o coordenador de ciclo esteja impedido de
exercer funções por um período superior a trinta
dias, será substituído por um elemento nomeado
pelo conselho executivo, durante a sua ausência,
tendo direito às mesmas horas de redução.
SUBSECÇÃO IV
Organização das atividades pedagógicas na turma
Artigo 50.º
Conselho de turma
É o órgão pedagógico-didático de organização, acompanhamento e avaliação de todas as atividades a desenvolver com os alunos organizados por
turma, com vista à promoção da melhoria das condições de ensino-aprendizagem, privilegiando-se a
formação de equipas educativas de forma gradual e
sempre que seja possível.

45-
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15-

Artigo 52.º
Competências
Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos alunos a ter em conta no processo de ensino aprendizagem.
Elaborar os planos de trabalho da turma de acordo
com a legislação em vigor, assegurando a adequação
do currículo às características específicas dos alunos, estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas.
Assegurar o desenvolvimento dos planos de trabalho, de forma integrada e articulada, adotando estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam
as aprendizagens dos alunos.
Conceber e delinear atividades em complemento do
currículo proposto.
Coordenar e partilhar de forma integrada e sistemática toda a informação recebida do IAVE, designadamente os relatórios denominados RIPA.
Elaborar uma caracterização da turma de forma geral
tendo em conta o regulamento de proteção de dados.
Planificar, de forma coordenada, as áreas curriculares não disciplinares.
Identificar ritmos diferentes de aprendizagem e referenciar alunos para uma educação inclusiva.
Promover ações que estimulem o envolvimento dos
pais/encarregados de educação no percurso escolar
do aluno.
Analisar situações de insucesso educativo ocorridas
com os alunos da turma e colaborar no estabelecimento das medidas de apoio que julgar mais ajustadas, no quadro de um programa específico de intervenção.
Gerir as propostas de apoio pedagógico das disciplinas.
Gerir a marcação dos momentos de avaliação de
modo a evitar coincidências entre as diferentes disciplinas e sugerir a diversificação dos instrumentos
de avaliação.
Utilizar a plataforma PLACE para lançar, atempadamente, todos os eventos da turma: momentos de avaliação, visitas de estudo, entre outros.
Avaliar os alunos, tendo por base a legislação nacional e regional vigente, bem como as decisões e diretrizes dos órgãos competentes.
Decidir relativamente a situações que impliquem a
retenção do aluno no mesmo ano e promover medidas para o sucesso escolar aplicando a legislação em
vigor.
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Artigo 53.º
Funcionamento
O conselho de turma reúne sempre que algum assunto específico da turma o exigir e quando convocado pelo órgão de gestão.
Na ausência do diretor de turma, devem ser asseguradas pelo secretário da turma e secretariadas por um
dos docentes do conselho de turma.
O conselho de turma reúne para a elaboração de planos de trabalho e definição de metodologias adequadas e promotoras do sucesso dos alunos.
O conselho de turma disciplinar reúne nas situações
previstas no Decreto Legislativo Regional n.º
21/2013/M, de 25 de junho.
O conselho de turma disciplinar é convocado e presidido pelo diretor de turma ou quem as suas vezes
fizer com, pelo menos, 48 horas de antecedência.
Das reuniões serão lavradas atas em formato digital
que são inseridas na plataforma PLACE, após a
aprovação do conselho de turma, entregando ao coordenador de ciclo a folha de presenças.

Artigo 54.º
Diretor de turma
1- O diretor de turma é um docente profissionalizado,
designado pelo conselho executivo de entre os docentes da turma, tendo em conta a sua competência
pedagógica e capacidade de relacionamento.
2- Sem prejuízo do disposto no número anterior, e sempre que possível, deverá ser nomeado diretor de
turma o docente que, no ano anterior, tenha exercido
tais funções na turma a que pertençam os mesmos
alunos.
3- No caso do diretor de turma dos cursos profissionais,
aplica-se o disposto em legislação própria e o previsto neste regulamento no âmbito destes cursos.
Artigo 55.º
Competências
1- São competências do diretor de turma:
a)

Criar condições para que os alunos revelem e/ou desenvolvam o sentido de responsabilidade, autonomia, participação e cooperação, bem como a criatividade e a capacidade de auto e heteroavaliação;
b) Favorecer o desenvolvimento de sentimentos de autoestima e de autoconfiança;
c) Estimular a criação de atitudes e hábitos de relação
que favoreçam a promoção de valores sociais positivos e a maturidade socio afetiva;
d) Divulgar junto dos docentes da turma a informação
necessária à adequada orientação educativa dos alunos, fomentando a participação dos pais/encarregados de educação na concretização de ações para a
orientação e acompanhamento;
e) Assegurar, em colaboração com as entidades mais
adequadas, nomeadamente as famílias, a criação de
condições propícias:
i.
ao conhecimento e aquisição progressiva
de regras básicas de higiene pessoal e coletiva;

f)
g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)
q)

r)

s)

a uma informação correta e ao desenvolvimento de valores e atitudes positivas em
relação à sexualidade.
Informar claramente, os alunos, das regras de comportamento na escola dentro e fora da sala de aula;
Ajudar o aluno a solucionar os problemas quotidianos, ultrapassando as dificuldades e aprendendo a
adaptar-se a novas situações;
Presidir às reuniões do conselho de turma, nomeadamente com a finalidade de:
i. Elaborar os planos de trabalho de acordo
com a legislação em vigor;
ii. Adotar estratégias coordenadas relativamente aos alunos da turma assim como às
previstas no ponto 2 do artigo 5.º do Despacho n.º 87/2008 de 31 de outubro, com
as alterações introduzidas pelo Despacho
n.º 143/2013, de 27 de setembro;
iii. Proceder à avaliação sumativa dos alunos.
Promover a rentabilização dos recursos e serviços
existentes na comunidade escolar e educativa, mantendo os alunos e encarregados de educação informados da sua existência;
Organizar o dossier digital da turma com todos os
elementos necessários a um efetivo e bom acompanhamento dos alunos;
Elaborar e/ou documentar o processo individual do
aluno (PIA) e arquivá-lo em formato digital para entregar ao coordenador de ciclo no final do ano letivo;
O acesso ao PIA pelos docentes, pelo aluno, pelo encarregado de educação e outros intervenientes no
processo de aprendizagem, faz-se sempre na presença do diretor de turma, sendo respeitada a confidencialidade dos dados nele contidos e qualquer cópia terá que ser solicitada ao presidente do conselho
executivo;
Acompanhar as faltas dos alunos e respetivas justificações, comunicando, aos encarregados de educação
as faltas injustificadas dos respetivos educandos de
acordo com a legislação em vigor;
Convocar o encarregado de educação sempre que
considerar necessário, para uma reunião a fim de
procurarem encontrar as soluções mais adequadas
para a falta de assiduidade do aluno;
Convocar e presidir às reuniões de pais/encarregados de educação, sempre que julgar conveniente. No
mínimo deverá realizar uma reunião por trimestre.
Deverá também atender os pais/encarregados de
educação sempre que tenha solicitado a sua presença, na hora de atendimento reservada para o
efeito;
Promover a eleição do representante de encarregados de educação e respetivo suplente;
Entregar pessoalmente aos pais/encarregados de
educação os registos de avaliação e os relatórios denominados RIPA, prestando todas as informações
que considerar pertinentes ou que lhe sejam solicitadas;
Fornecer ao encarregado de educação as informações relativas à avaliação intercalar, a qual deve ser
dada exclusivamente até quinze dias antes da avaliação final de cada período;
Auscultar e dar a conhecer, oportunamente, aos pais
e encarregados de educação, o plano de acompanhamento pedagógico, de acordo com a legislação em
vigor;
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t)

u)

v)

w)
x)
y)

12-

Informar o encarregado de educação sempre que o
seu educando não frequente as atividades previstas
no plano de acompanhamento pedagógico;
Apreciar participações de caráter disciplinar, decidir
da aplicação de medidas no quadro das orientações
deste regulamento e de acordo com a legislação em
vigor, convocar e presidir o conselho de turma disciplinar;
Assegurar, dentro da escolaridade obrigatória, o processo de renovação de matrícula dos alunos para o
ano seguinte;
Promover a eleição do delegado e subdelegado dos
alunos da turma;
Avaliar com o coordenador de ciclo o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo;
Fiscalizar o cacifo dos alunos sempre que o considere importante para averiguar do cumprimento do
regulamento interno.
Artigo 56.º
Mandato
O mandato do diretor de turma tem a duração de um
ano.
O mandato pode cessar com base nos fundamentos
referidos no n.º 2 do artigo 20.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho.

Artigo 57.º
Competências do docente tutor
Aplica-se o plasmado no artigo 44.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M de 21 de junho.

123-

4-

56-

7-

Artigo 58.º
Visitas de estudo
Solicitar em tempo útil, ao conselho executivo a visita de estudo em impresso próprio.
Dar conhecimento aos encarregados de educação da
saída dos alunos.
Elaborar o relatório das visitas de estudo em impresso próprio e entregá-lo até 8 dias no conselho
executivo após a sua realização.
Solicitar ao conselho executivo, em tempo útil, a
permuta ou substituição do docente caso este falte à
componente letiva.
No caso de lecionarem a turma nesse dia, os docentes deverão sumariar a lição.
As visitas de estudo devem ser preferencialmente
efetuadas no turno contrário dos alunos, exceto em
situações devidamente justificadas.
As visitas de estudo devem ser sempre previstas no
PAE, exceto em situações devidamente justificadas.
SUBSECÇÃO V
Equipas multidisciplinares

1-

2-

Artigo 59.º
Constituição
A equipa multidisciplinar é constituída por todos os
docentes que dinamizem os projetos que nela se enquadrem, de acordo com o definido pelo conselho
executivo;
O coordenador desta equipa é nomeado, anualmente,
pelo presidente do conselho executivo.

1-

2-

Artigo 60.º
Competências
São competências da equipa multidisciplinar as plasmadas no artigo 36.º do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M de 25 de junho;
Elaborar um relatório conjunto, por trimestre, do trabalho desenvolvido e apresentá-lo ao conselho pedagógico.

SUBSECÇÃO VI
Ensino recorrente
Artigo 61.º
Coordenador dos cursos de ensino recorrente
O coordenador dos cursos de ensino recorrente é o
elemento do conselho executivo designado para o
efeito, sendo apoiado nas suas funções pelo assessor
do ensino recorrente.
Artigo 62.º
Competências do coordenador dos cursos de ensino
recorrente
Compete ao coordenador dos cursos de ensino recorrente:
a) Proceder ao levantamento das necessidades
de formação ao nível do ensino recorrente;
b) Propor os cursos de ensino recorrente que deverão constituir a oferta formativa da escola;
c) Garantir as condições necessárias à abertura
dos cursos;
d) Apoiar os docentes responsáveis pela coordenação dos cursos ao nível da organização e
funcionamento dos cursos;
e) Apresentar as relações de necessidades ao
presidente do conselho administrativo;
f) Assegurar que o presente regulamento é do
conhecimento de todos os alunos/formandos.
Artigo 63.º
Funcionamento
1- O coordenador dos cursos de ensino recorrente reúne, pelo menos, uma vez por período, com o assessor do ensino recorrente e os docentes responsáveis
pela coordenação dos cursos.
2- Das reuniões referidas no número anterior são lavradas atas em formato digital, que ficam à guarda do
coordenador dos cursos de ensino recorrente.

Artigo 64.º
Assessor do ensino recorrente
É designado pelo conselho executivo, de entre os
docentes dos cursos de ensino recorrente.
Artigo 65.º
Competências
Compete ao assessor do ensino recorrente:
a) Elaborar a relação de necessidades referentes
aos cursos e apresentá-la ao coordenador dos
cursos de ensino recorrente;
b) Cooperar com os mediadores dos cursos de
Educação e Formação de Adultos;
c) Informar o coordenador dos cursos de ensino
recorrente de todas as situações anómalas;
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d) Apoiar o coordenador dos cursos de ensino
recorrente nas funções de organização e funcionamento dos cursos de ensino recorrente.
Artigo 66.º
Mandato
O mandato do assessor do ensino recorrente tem a
duração de um ano.
SUBSECÇÃO VII
Formação contínua

Artigo 67.º
Formação contínua
1- O plano de formação contínua destina-se prioritariamente ao pessoal docente e não docente da escola.
2- As ações de formação poderão ser extensivas a outras instituições de acordo com os protocolos celebrados.
3- Os formandos de outras instituições estão sujeitos
ao pagamento de uma joia definida pelo conselho
executivo, exceto quando exista um protocolo de
formação entre instituições.
4- As inscrições são feitas online e só se tornam válidas após o cumprimento do n.o 3.
5- Após a inscrição na ação os formandos que necessitarem de beneficiar de dispensa de serviço, deverão fazê-lo nos termos da lei, independentemente
de virem a ser selecionados.
6- Após a saída da lista de selecionados os formandos
terão que cumprir o n.o 3, para que se considere validada a inscrição.
Artigo 68.º
Coordenador de formação contínua
O coordenador da formação contínua é designado
pelo conselho executivo.
Artigo 69.º
Competências
1- São Competências do coordenador de formação contínua:
a) Fazer o levantamento das necessidades de
formação e atualização do pessoal docente e
não docente;
b) Apresentar ao conselho pedagógico a proposta de plano anual de formação e de atualização do pessoal docente e não docente;
c) Coordenar o plano anual de formação e de
atualização do pessoal docente e não docente;
d) Propor ao conselho executivo a mobilização
dos recursos necessários à realização do
plano anual de formação e de atualização do
pessoal docente e não docente;
e) Propor ao conselho executivo a criação de intercâmbios com escolas da região e acordos
com outras entidades;
f) Relatar ao conselho pedagógico, em reunião
ordinária, o andamento da execução do
plano;
g) Tomar as medidas necessárias à implementação das ações de formação e de atualização
constantes no plano anual;

h)

Mobilizar os recursos necessários à concretização do plano anual de formação e de atualização do pessoal docente e não docente;
i) Acompanhar as ações realizadas;
j) Elaborar um dossier complementado em formato digital, onde conste toda a documentação das ações realizadas;
k) Apresentar ao conselho pedagógico, até 30
de junho de cada ano, um relatório das atividades;
l) Apresentar aos serviços administrativos a
lista de formandos selecionados;
m) O coordenador de formação reserva-se no
direito de não emitir certificado sempre que
o n.º 5 do artigo 66.º não seja respeitado.
Artigo 70.º Mandato
1- O mandato do coordenador de formação contínua
tem a duração de quatro anos.
2- O mandato do coordenador de formação contínua
pode cessar nos termos do n.º 4 do artigo 20.º do
Decreto Legislativo Regional nº 21/2006 de 21 de
junho.

SUBSECÇÃO VIII
Coordenador e dinamizador da biblioteca

Artigo 71.º
Coordenador e dinamizador da biblioteca
O coordenador / dinamizador da biblioteca é designado pelo conselho executivo.
Artigo 72.º
Mandato
O mandato do coordenador e dinamizador da biblioteca é anual.
Artigo 73.º
Competências
1- São competências do coordenador e dinamizador da
biblioteca:
a)

b)

c)

d)

e)
f)

Fazer o levantamento das necessidades didáticas, auscultando os diversos departamentos;
Apresentar ao presidente do conselho executivo a requisição de livros ou documentação
necessária;
Articular todo o trabalho entre a escola e as
editoras/livrarias com vista à divulgação de
livros e de enriquecimento da biblioteca;
Reunir, antes do início do ano letivo, com os
técnicos de BAD da biblioteca da Escola a
fim de:
1- Acertar o regulamento da biblioteca e
dos utilizadores;
2- Delinear o perfil do utilizador;
3- Definir tarefas conjuntas.
Conhecer o acervo da biblioteca e o módulo
de tratamento do mesmo (Probase);
Divulgar a biblioteca junto da comunidade
escolar no início de cada ano letivo;
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g)
h)

i)
j)

Realizar atividades de promoção do livro, incentivando o gosto pela leitura;
Promover contactos com entidades exteriores
à escola no sentido de realizar conferências,
encontros;
Divulgar e dar apoio às atividades propostas
pela escola;
Elaborar um relatório das atividades, até 30
de junho de cada ano, a apresentar ao conselho executivo.

m) Reunir periodicamente com os monitores dos
projetos.

1-

2-

SUBSECÇÃO IX
Organização das atividades de enriquecimento do currículo

1-

1-

Artigo 74.º
Coordenador das atividades de enriquecimento do
currículo
O coordenador das atividades de enriquecimento do
currículo é designado pelo conselho executivo.
Artigo 75.º
Competências
São competências do coordenador das atividades de
enriquecimento do currículo:
a) Colaborar com o conselho executivo na elaboração do plano anual de escola;
b) Propor ao conselho executivo para apreciação do conselho pedagógico os projetos das
atividades de enriquecimento do currículo;
c) Acompanhar as atividades de enriquecimento
do currículo a desenvolver pelas estruturas
educativas da escola;
d) Apresentar periodicamente ao conselho executivo para apreciação do conselho pedagógico os relatórios das atividades desenvolvidas;
e) Propor e dinamizar, debates, seminários e outras no âmbito das atividades recreativas e
culturais, do apoio aos valores culturais locais e regionais e da defesa do património,
tendo em conta os princípios que orientam as
relações da escola com a comunidade, com as
instituições e organismos com responsabilidade em matéria cultural, e com outras a que
possa prestar ou receber colaboração;
f) Coordenar exposições no que concerne a espaços e placardes;
g) Propor ao conselho executivo e incrementar
a divulgação junto da comunidade local das
atividades desenvolvidas pela escola;
h) Propor e coordenar o intercâmbio de manifestações culturais interescolas e com outras
entidades e associações locais e regionais.
i) Gerir equipamento, material e instalações
destinadas às atividades de enriquecimento
do currículo;
j) Requisitar ao presidente do conselho administrativo o material necessário para o bom
funcionamento das atividades;
k) Afixar o horário das instalações de forma a
ser do conhecimento dos interessados;
l) Elaborar o relatório anual das atividades, até
30 de junho de cada ano letivo, a apresentar
ao conselho executivo para apreciação do
conselho pedagógico;

3-

4-

Artigo 76.º
Mandato
O mandato do coordenador das atividades de enriquecimento do currículo tem a duração de quatro
anos.
O mandato do coordenador das atividades de enriquecimento do currículo pode cessar nos termos do
n.º 2 do artigo 20.º do Decreto Legislativo Regional
n.º 21/2006/M de 21 de junho.
a) Sempre que a cessação de mandato se verifique de acordo com a alínea b) o requerimento
do interessado é dirigido ao Presidente do
conselho executivo.
A cessação do mandato determina a sua substituição,
pelo período remanescente até ao términus do respetivo mandato.
Sempre que o docente eleito deixe de exercer funções nesta instituição proceder-se-á a nova designação pelo período remanescente.

Artigo 77.º
Competências dos monitores dos projetos
1- As competências dos monitores dos projetos são:
a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)

1-

2-

3-

4-

5-

Elaborar um projeto relativo às atividades a desenvolver, onde deve constar a designação do
projeto, os objetivos e estratégias a implementar;
Submeter o projeto ao parecer do conselho pedagógico, quando não é da DRE;
Divulgar o projeto;
Colaborar na elaboração do plano anual de escola;
Planificar em conjunto com o coordenador das
atividades do enriquecimento do currículo as
atividades lúdico-pedagógicas;
Apresentar periodicamente coordenador das atividades do enriquecimento do currículo o relatório das atividades desenvolvidas;
Elaborar no final do ano letivo, até 30 de junho,
um relatório do trabalho desenvolvido a apreciar
pelo conselho pedagógico.

Artigo 78.º
Funcionamento
Cada monitor deve elaborar o plano do respetivo
projeto onde deve constar a designação dos responsáveis, objetivos, critérios de admissão, local e horário de funcionamento.
Os projetos podem ser desenvolvidos por um período superior a um ano, se o mesmo for proposto por
um docente do quadro de escola.
Na situação do ponto anterior o plano de atividades
a desenvolver pelo projeto terá de ser anualmente
apresentado ao conselho pedagógico.
Os planos dos projetos serão submetidos anualmente
à aprovação do conselho pedagógico, se forem propostos para o período de um ano.
Os projetos propostos por docentes que não sejam do
quadro de escola, são sempre por um período de um
ano.
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6- Os fundos angariados por cada projeto deverão reverter a favor do mesmo e sempre com objetivos pedagógicos.
7- Os monitores dos projetos reunirão periodicamente
com o coordenador das atividades do enriquecimento do currículo e extraordinariamente sempre
que haja necessidade.
8- O número mínimo de participantes poderá ser inferior ao previsto, quando devidamente justificado e
aceite pelo conselho executivo.
9- Os projetos aprovados são desenvolvidos nas horas
definidas pelo conselho executivo, depois de ouvido
o conselho pedagógico, sempre que aplicável.
10- O limite de faltas injustificadas para o aluno inscrito
é igual a 3.
11- A ultrapassagem do limite de faltas estabelecido no
número anterior implica a imediata exclusão do
aluno inscrito.

SUBSECÇÃO X
Coordenador das TIC
Artigo 79.º
Coordenador das TIC
O coordenador das TIC é designado pelo conselho
executivo.
Artigo 80.º
Competências
As competências do coordenador das TIC são as definidas no Despacho Normativo n.º 3/2010, de 21 de outubro, acrescendo-lhes:
a) Fazer o inventário do material existente;
b) Fazer o levantamento das necessidades;
c) Estar atualizado relativamente às novidades a
nível material/equipamento audiovisual;
d) Divulgar, junto da comunidade escolar, o material/equipamento existente e os adquiridos;
e) Apresentar ao presidente do conselho administrativo a requisição da relação do material
necessário;
f) Propor ao coordenador de formação contínua, ações na área audiovisual;
g) Promover sessões de demonstração sobre a
correta utilização dos equipamentos;
h) Zelar pelo bom funcionamento e manutenção
dos equipamentos e em caso de anomalia comunicar ao presidente do conselho executivo;
i) Garantir o cumprimento do definido no regulamento da utilização do laboratório de informática em anexo;
j) Manter o inventário atualizado;
k) Elaborar relatório no final do ano letivo a
apresentar ao conselho executivo;
l) Afixar junto das instalações o horário de
atendimento, para esclarecimentos do funcionamento dos equipamentos.
Artigo 81.º
Mandato
O mandato do coordenador das TIC tem a duração igual
ao mandato do órgão de gestão, ou até ao final deste,
caso esteja em curso, de acordo com o previsto no Despacho Normativo n.º 3/2010 de 21 de outubro.

SUBSECÇÃO XI
Coordenador de apoio pedagógico
Artigo 82.º
Coordenador de apoio pedagógico
O coordenador de apoio pedagógico é um docente nomeado anualmente pelo conselho executivo
Artigo 83.º
Competências
1- Ao coordenador do apoio pedagógico compete:
a) Zelar pela conservação das instalações, equipamentos e material didático;
b) Requisitar em impresso próprio todas as necessidades de material necessário para o desenvolvimento dos apoios;
c) Fazer inventário do material duradouro existente na sala de estudo;
d) Acompanhar o trabalho dos docentes dandolhes o apoio necessário bem como aos alunos;
e) Apresentar ao conselho executivo um relatório por período, no qual constem os dados relativos:
i) aos apoios prestados aos alunos propostos
e não propostos;
ii) ao trabalho desenvolvido pelos docentes
no âmbito dos apoios;
iii) ao trabalho desenvolvido no âmbito das
suas funções.

SUBSECÇÃO XII
Coordenador do secretariado de exames

Artigo 84.º
Coordenador do secretariado de exames
1- A nomeação do coordenador do secretariado de exames
é feita pelo conselho executivo tendo a vigência do
cargo a duração de um ano letivo.
2- A organização destes serviços é regulamentada por legislação específica e deverá ser aplicada aquela que estiver em vigor;
3- Sem prejuízo do número anterior o funcionamento destes serviços deverá respeitar as orientações do presente
regulamento;
Artigo 85.º
Competências do coordenador do secretariado de
exames
1- Ao coordenador do secretariado de exames compete
a supervisão e coordenação da restante equipa nomeada, assegurando os seguintes procedimentos:
1.1 - Inscrição da escola no projeto testes intermédios sempre que se verifique a necessidade da
sua realização por orientações de cariz pedagógico;
1.2 - Divulgação e publicação das datas e condições
de acesso às provas de equivalência à frequência
de 2.º e 3.º ciclos a toda a comunidade escolar;
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1.3 - Divulgação e publicação das datas e condições
de acesso às provas finais de ciclo a toda a comunidade escolar;
1.4 - Verificação do processo de inscrição dos alunos internos e externos nas provas finais de ciclo
e nas provas de equivalência à frequência de 2.º
e 3.º ciclos;
1.5 - Verificação da constituição das equipas de vigilantes para as provas de aferição, provas finais
de ciclo e provas de equivalência à frequência
de 2.º e 3.º ciclos;
1.6 - Verificação das condições materiais e logísticas das provas de aferição, provas finais de ciclo
e provas de equivalência à frequência;
1.7 - Verificação da conformidade dos alunos inscritos e respetiva publicação nas pautas de chamada;
1.8 - Verificação e supervisão de todo o processo de
lançamento dos resultados em programa informático e publicação dos mesmos nas pautas finais;
1.9 - Reportar ao órgão de gestão da escola as condições de preparação e realização das provas de
aferição, provas finais de ciclo e provas de equivalência à frequência dos 2.º e 3.º ciclos, assegurando a eficácia e funcionalidade de todo o
processo.
1.10 - Elaborar e entregar no conselho executivo,
após a última época de exames, um relatório de
toda a atividade desenvolvida.

SUBSECÇÃO XIII
Desporto escolar

Artigo 86.º
Desporto escolar
1- As competências do coordenador do desporto escolar, dos orientadores de equipa/grupo e dos coordenadores de atividade interna, regem-se pelo despacho n.º 109/2005 de 26 de outubro, da Secretaria Regional de Educação e pelas orientações emanadas
em cada ano letivo, pela Direção Regional de Educação.

SUBSECÇÃO XIII
Diretor de instalações desportivas
Artigo 87.º
Diretor de instalações desportivas
1- A eleição do diretor de instalações desportivas, assim como as suas competências regem-se pelo despacho n.º 42/2010, de 28 de julho.
2- O uso das instalações de educação física por entidades exteriores à escola rege-se pelo regulamentado
na Secção III do Capítulo VI.
3- O diretor de instalações desportivas para além dos
deveres gerais referidos neste regulamento apresenta
ao conselho executivo:

a)

O mapa da distribuição das instalações desportivas no início de cada período;
b) Relatório anual da utilização das instalações
desportivas com o inventário.
SECÇÃO V
Estrutura de Serviço Especializado

12-

3-

4-

56-

7-

8-

9-

10-

11-

Artigo 88.º
Educação Especial
A organização destes serviços é regulamentada pela legislação em vigor.
A escola disponibiliza uma sala para o funcionamento
destes serviços, sendo os mesmos responsáveis pela
correta utilização do material ali instalado.
Os docentes devem entregar a lista de alunos com NEE,
ao conselho executivo, no dia útil após a afixação das
pautas finais, para a preparação do novo ano letivo, com
os seguintes requisitos:
a) Nos casos de alunos que necessitem de uma
turma reduzida, anexar os devidos comprovativos;
b) Noutros casos especiais, anexar igualmente os
devidos comprovativos;
A articulação com outros serviços locais far-se-á sempre através de solicitação por escrito, ao conselho executivo.
No final do ano letivo apresentam ao conselho executivo um relatório das suas atividades.
Os horários dos diferentes intervenientes dos alunos
NEE (professores de ensino especializado, ensino regular e outros), devem contemplar tempos coincidentes
para trabalho conjunto.
O horário do professor do ensino especializado, em casos devidamente justificados superiormente, pode contemplar o apoio especializado a ser dado fora da sala de
aula e fora do horário do aluno.
No caso do apoio aos professores do ensino regular em
sala de aula, o horário do professor especializado e do
ensino regular devem coincidir com o das turmas sinalizadas.
Deverá constar também no horário do professor do ensino especializado as horas de atendimento dos encarregados de educação.
A existirem outras situações especiais deverão ainda
ser contempladas nos horários dos respetivos professores.
Nas situações em que estes lecionem disciplinas que fazem parte do currículo específico individual dos alunos
com esta medida educativa, os docentes da Educação
Especial, além de intervirem, deverão ser membros de
pleno voto tal como os membros do conselho de turma,
para estes alunos.
CAPÍTULO III
Avaliação do desempenho do pessoal docente
Artigo 89.º
Âmbito
A avaliação do desempenho do pessoal docente rege-se
pelo disposto no Decreto Regulamentar Regional n.º
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26/2012/M, de 8 de outubro, bem como demais legislação e regulamentação aplicável.
Artigo 90.º
Avaliador interno
1- A designação e as competências do avaliador interno
regem-se pelo disposto na legislação vigente.
2- A componente não letiva de trabalho prevista nos
termos do n.º 4 do artigo 4.º do Despacho n.º
143/2013, de 27 de setembro, que altera o Despacho
n.º 87/2008, de 31 de outubro, ficará adstrita às funções de avaliador interno, salvo nas situações em que
o serviço a realizar pelo docente não o possibilite.
3- Promover encontros, pelo menos uma vez por período, com o(s) avaliado(s) designadamente para
acompanhar a elaboração do projeto docente e relatório de autoavaliação.
CAPÍTULO IV
Pessoal não docente
Artigo 91.º
Âmbito
Por “pessoal não docente” entende-se o conjunto de
funcionários e agentes que, no âmbito das respetivas
funções, contribuem para apoiar a organização e a gestão, bem como a atividade socioeducativa da escola, incluindo os serviços especializados de apoio socioeducativo.
SECÇÃO I
TÉCNICOS SUPERIORES
Artigo 92.º
Competências
As suas competências são as definidas no Decreto Legislativo Regional n.º 29/2006/M de 19 de julho, Anexo
V.
SUBSECÇÃO I
Artigo 93.º
Consultor Jurídico
Pode ser designado de entre os docentes com habilitação jurídica.
Artigo 94.º
Competências
As suas competências são as definidas no Decreto Legislativo Regional n.º 29/2006/M de 19 de julho, Anexo
V.
SUBSECÇÃO II
Estruturas de Serviço Especializado
Artigo 95.º
O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO)
O técnico superior da área de psicologia, no quadro do
projeto educativo de escola e no âmbito do serviço de
psicologia e orientação respetivo, desempenha funções
de apoio socioeducativo, competindo-lhe, designadamente o previsto no Decreto Legislativo Regional n.º
29/2006/M, 19/7 e Ofício Circular: n.º 5.0.0-315/10.

Artigo 96.º
Competências do SPO
1- As competências dos serviços de psicologia estão de
acordo com o artigo 15.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 27/2001/M.
a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos
alunos/formandos e para a construção da sua
identidade pessoal;
b) Participar na definição de estratégias e na aplicação de procedimentos de orientação educativa
para o acompanhamento do aluno/formando ao
longo do seu percurso escolar;
c) Intervir, a nível psicológico e psicopedagógico,
na observação, orientação e apoio dos alunos/formandos, promovendo a cooperação de
professores/formadores, pessoal não docente,
pais e encarregados de educação, em articulação
com recursos da comunidade;
d) Participar nos processos de avaliação multidisciplinar e, tendo em vista a elaboração de programas educativos individuais, acompanhar a sua
concretização;
e) Conceber e desenvolver programas e ações de
aconselhamento pessoal e vocacional a nível individual ou de grupo;
f) Colaborar no levantamento de necessidades da
comunidade escolar com o fim de propor as medidas educativas adequadas;
g) Articular a sua ação com outros serviços especializados, nomeadamente das áreas da saúde, justiça, segurança social e recursos humanos, de
modo a contribuir para a correta avaliação dos
casos em análise e planear as medidas de intervenção mais adequadas;
h) Promover ações na perspetiva do aperfeiçoamento das competências parentais para pais e
encarregados de educação, na sua área de especialidade;
i) Participar em experiências pedagógicas, bem
como em projetos de investigação e em ações de
formação de pessoal docente e não docente, com
especial incidência nas modalidades de formação centradas na escola;
j) Acompanhar o desenvolvimento de projetos e colaborar no estudo, conceção e planeamento de
medidas que visem a melhoria do sistema educativo;
k) Colaborar com os órgãos de administração e gestão da escola ou das escolas onde exerce;
l) Colaborar na seleção dos candidatos a integrar os
cursos de educação e formação, bem como na
organização dos cursos de educação e formação,
na definição e aplicação de estratégias psicopedagógicas e de apoio ao desenvolvimento das
atividades dos mesmos e na elaboração/ execução de programas adequados às necessidades
dos formandos;
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m) Elaborar um relatório dos alunos avaliados onde
sejam identificadas as razões que determinam as
necessidades educativas especiais do aluno referenciado para a Educação Especial que justifiquem, ou não, a sua inscrição nos serviços da
educação especial;
n) Participar nas reuniões dos conselhos de turma
sempre que solicitado;
o) Exercer as demais competências que lhe forem
atribuídas na lei.
2- O serviço de psicologia presta serviço a todos os elementos da comunidade educativa.

1-

2-

34-

Artigo 97.º
Sinalização e acompanhamento pelo SPO
Os alunos são sinalizados pelo conselho de turma e é
dado encaminhamento para o serviço de psicologia e
orientação da escola, mediante o preenchimento dos
respetivos documentos e a autorização do encarregado
de educação ou representante legal.
Caso exista um grande número de alunos encaminhados para avaliação/acompanhamento num determinado
período, é efetuada uma triagem inicial e é dada prioridade ao caso que coloque em causa o desenvolvimento
pessoal e social do aluno ou situação de risco ou perigo
evidente.
Os casos devem ser preferencialmente encaminhados
até ao final do 2.º período do ano letivo.
Os alunos só serão atendidos mediante a autorização do
encarregado de educação por escrito.

Artigo 98.º
Horário, confidencialidade e autonomia do SPO
1- O horário de serviço do técnico superior de psicologia
dos SPO, realiza-se em conformidade com a legislação
em vigor para a administração pública. Deste, constam
três modalidades: intervenção direta (atendimento direcionado a toda a comunidade educativa), intervenção
indireta (cotação, análise, elaboração de relatórios de
avaliação, planos e planificações, pesquisa, participação em reuniões internas) e atividades da DAPOEV
(período semanal manhã/tarde para as atividades externas à escola, constantes no plano de atividades da divisão).
2- Os/as psicólogos/as têm a obrigação de assegurar a manutenção da privacidade e confidencialidade de toda a
informação a respeito do seu cliente, obtida direta ou
indiretamente, incluindo a existência da própria relação, e de conhecer as situações específicas em que a
confidencialidade apresenta algumas limitações éticas
ou legais.
3- A informação confidencial é transmitida apenas a quem
se considerar de direito e imprescindível para uma intervenção adequada e atempada face à situação em
causa. O cliente é informado sobre a partilha de informação confidencial antes desta ocorrer, exceto em situ-

ações onde tal seja manifestamente impossível, pretendendo minimizar-se os danos que a quebra de confidencialidade poderá causar na relação profissional. (Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses Publicado na 2.ª Série do Diário da República a 20
de Abril de 2011 Regulamento n.º 258/2011)
4- O técnico do SPO, ao abrigo da sua autonomia, pode:
a) Decidir quanto ao tempo de resposta no acompanhamento de um aluno, a sua periodicidade, a
forma (individual, em grupo ou indiretamente),
de acordo com a especificidade de cada situação.
b) Encaminhar as situações problemáticas para
outros serviços;
c) Cessar o acompanhamento de situações que não
estejam a beneficiar da ajuda, mediante a avaliação do SPO e de acordo com este regulamento,
bem como, não acompanhar, diretamente os alunos que já estejam a beneficiar de ajuda direta
de outros serviços, salvo exceções e de acordo
com a especificidade dos casos;
5- Articular com instituições ou serviços que prestem
apoio a alunos e famílias, com vista a contribuir para o
seu desenvolvimento pessoal, isto é, para o seu desenvolvimento integral. A articulação dos SPO com outros
serviços locais é realizada através de contactos telefónicos e/ou reuniões de trabalho para troca de informações sobre alunos já apoiados por esses serviços ou que
se considere que o apoio desses serviços contribui para
o desenvolvimento integral dos alunos e/ou famílias.
Estão nesta situação as instituições de saúde, de emprego e formação profissional, justiça, segurança social, entre outras.
6- Em caso de suspeita fundamentada, sinais evidentes de
maus tratos, negligência, assédio e abusos sexuais, deve
o técnico informar o órgão de gestão a fim de participar
aos organismos públicos de defesa dos direitos dos menores, tais como: Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens, Tribunal de Família e Menores, Ministério Público, ou entidades policiais.
7- Apresentar no conselho pedagógico, no início do ano
letivo, um plano de intenções;
8- Elaborar por período um relatório de atividades.
SECÇÃO II
CARREIRAS E CORPOS ESPECIAIS

1-

Artigo 99.º
Técnico de informática
Competências
As competências são as definidas no Anexo V do
Decreto Legislativo Regional n.º 29/2006/M, de 19
de julho, acrescendo-lhes:
a)

b)

c)

Trabalhar em coordenação com o conselho
executivo, prestando informações sobre o trabalho realizado.
Coordenar o serviço de Internet, testando o
conhecimento dos utilizadores, para posterior
autorização do conselho executivo.
Assegurar o controlo e manutenção do laboratório de informática.
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d)
e)

Assegurar a manutenção dos equipamentos
das salas de informática.
Satisfazer as requisições de material.

7-

8SECÇÃO III
ASSISTENTE TÉCNICO

9-

Artigo 100.º
Competências
As suas competências são as definidas no Decreto Legislativo Regional nº 29/2006/M de 19 de julho, Anexo
V.

Artigo 103.º
Pessoal administrativo
Competências
Para além das definidas no Decreto Legislativo Regional n.º 29/2006/M de 19 de julho.

SUBSECÇÃO I
Área administrativa

1-

2-

3-

Artigo 101.º
Serviços administrativos
Os serviços administrativos devem estar dotados de
pessoal, instalações e equipamentos necessários ao
seu bom funcionamento.
A coordenação dos serviços administrativos é feita
pelo chefe de departamento coadjuvado pelo chefe
de secção.
Os serviços administrativos são repartidos por dois
setores: administrativos e ação social escolar.
3.1- Os serviços administrativos encontram-se
subdivididos pelas seguintes áreas, organizadas em gestão de processos, cada uma com
um coordenador e respetivos gestores:
- Vencimentos;
- Pessoal docente;
- Pessoal não docente;
- Assiduidade;
- Alunos;
- Expediente;
- Tesouraria;
- Contabilidade;
- Economato.
3.2- Ação social escolar é subdividida pelas seguintes áreas, organizadas em gestão de processos:
- Transportes;
- Refeitório e bufete;
- Bar e papelaria.

Artigo 102.º
Funcionamento dos Serviços Administrativos
1- O horário normal dos serviços administrativos, regese em conformidade com os n.ºs 1 e 2, alínea a) do
artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 259/98 de 18 de
agosto.
2- Às quartas-feiras os serviços administrativos fecham
às 15 horas para reunião dos serviços.
3- O horário de atendimento ao público, no intervalo de
descanso para o almoço, rege-se pelo disposto nos
artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 135/99 de 22 de
abril, sendo assegurado o serviço administrativo e da
ação social escolar por um funcionário de cada um
dos setores às segundas, quartas e sextas-feiras.
4- O horário de expediente deve estar afixado em local
visível, devendo o mesmo ser cumprido.
5- As requisições de material devem ser preenchidas
em impresso próprio fornecido pelos serviços.
6- As requisições de material deverão ser apresentadas
pelos responsáveis dos diferentes setores definidos
neste regulamento.

As requisições de material dos diferentes setores deverão ser apresentadas anualmente no início do ano
letivo, subdivididas em requisições mensais.
No caso de alterações, estas deverão ser atualizadas
mensalmente pelos diferentes setores.
O levantamento de material requisitado deverá ser
feito junto do funcionário responsável, ou seu substituto.

1- Compete aos serviços administrativos:
a) Atender e informar corretamente todos
quanto se lhe dirijam;
b) Adquirir nos termos da lei, depois de autorizados pelo conselho administrativo,
os materiais, equipamentos e serviços requisitados em impresso próprio pelos diversos setores da Escola;
c) Expor em local público normas para preenchimento de documentos;
d) Aceitar e encaminhar documentos, correspondência (interna e externa) e solicitações;
e) Abrir a correspondência oficial e submetê-la a despacho do presidente do conselho executivo;
f)
Manter dossiers das diferentes áreas de
forma a serem consultados fácil e rapidamente;
g) Manter atualizado o inventário dos equipamentos sob a sua responsabilidade;
h) Arquivar todos os documentos de acordo
com a legislação em vigor.
i)
Cumprir todas as disposições previstas na
lei para o funcionamento dos serviços.
SUBSECÇÃO II
Assistente técnico de biblioteca e documentação

1-

Artigo 104.º
Competências
Para além das definidas no Decreto Legislativo Regional n.º 29/2006/M de 19 de julho, Anexo V:
a) Executar tarefas de acordo com o seu conteúdo funcional;
b) Assegurar o funcionamento da biblioteca de
acordo com o seu regimento interno;
c) Prestar apoio aos docentes e alunos na pesquisa e consulta;
d) Apoiar no âmbito das suas competências o
docente coordenador da biblioteca.

SUBSECÇÃO III
Assistente de laboratório
Artigo 105.º
Competências
São as definidas no anexo V do Decreto Legislativo
Regional n.º 29/2006/M de 19 de julho.
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a) Colaborar com o ecónomo e com o funcionário do SASE responsável pela área, na elaboração das ementas semanais;
b) Comunicar estragos ou extravios de material
e equipamento e ainda necessidades de reposição de existências;
c) Zelar pela higiene dos produtos e equipamentos;
d) Zelar pela apresentação e uso correto da indumentária do pessoal da cozinha.
1.2. - Responsável pelo refeitório
a) Garantir que os produtos em armazém e utilizados na confeção das refeições estejam em
bom estado de conservação;
b) Devolver ou inutilizar, informando os serviços competentes, os produtos que não se
apresentem em condições de serem consumidos;
c) Requisitar ao serviço competente os produtos
alimentares necessários ao funcionamento do
seu setor;
d) Requisitar ao ecónomo os materiais necessários à manutenção da limpeza e higiene do
seu setor;
e) Manter um stock pequeno de produtos e garantir que não se esgote em condições normais;
f) Inventariar necessidades em termos de aquisição, reparação ou conservação dos equipamentos;
g) Manter o inventário atualizado, tanto dos produtos consumíveis como dos equipamentos a
seu cargo.
1.3. Cozinheiro
a) Calcular as quantidades de géneros e condimentos necessários à confeção das refeições
e requisitar ao armazém o necessário para o
funcionamento do refeitório;
b) Preparar, confecionar e servir as refeições;
c) Assegurar a limpeza e arrumação das instalações, equipamento e utensílios da cozinha e
refeitório.

SUBSECÇÃO IV
Técnico de audiovisuais

a)
b)

c)

Artigo 106.º
Competências
Colocar o equipamento audiovisual nas salas mediante requisição e deixá-lo ligado e operacional;
Cuidar da respetiva documentação e encarregar-se
do transporte, arrumação, limpeza e conservação do
material audiovisual;
Participar ao coordenador das TIC a relação de necessidades de aquisição de novo equipamento, bem
como a manutenção do mesmo.

SECÇÃO IV
ASSISTENTE OPERACIONAL
Artigo 107.º
Competências
Para além das definidas no Decreto Legislativo Regional n.º 29/2006/M de 19 de julho, Anexo V, todas
aquelas incluídas neste regulamento, consoante as
funções que estão a desempenhar.
SUBSECÇÃO I
Serviço de apoio educativo

1-

Artigo 108.º
Competências do encarregado operacional
As competências são as definidas no Decreto Legislativo Regional n.º 29/2006/M de 19 de julho, Anexo
V, acrescendo-lhes:
a) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho do pessoal citado;
b) Colaborar com os órgãos de gestão na elaboração da distribuição do serviço por aquele
pessoal;
c) Controlar a assiduidade do pessoal a seu
cargo e elaborar o plano de férias, a submeter
à aprovação dos órgãos de gestão;
d) Atender e apreciar reclamações ou sugestões
sobre o serviço prestado, propondo soluções;
e) Comunicar infrações disciplinares do pessoal
a seu cargo;
f) Requisitar ao armazém e fornecer material de
limpeza, de primeiros socorros e de uso corrente nas aulas;
g) Comunicar estragos ou extravios de material
e equipamento;
h) Afixar e divulgar convocatórias, avisos, ordens de serviço, pautas, horários, etc.;
i) Levantar autos de notícia ao pessoal auxiliar
de ação educativa relativos a infrações disciplinares verificadas.
SUBSECÇÃO II
Pessoal da Cozinha

Artigo 109.º
Competências
1- Para além das definidas no Decreto Legislativo Regional n.º 29/2006/M de 19 de julho, Anexo V, compete ao pessoal da cozinha:
1.1. - Encarregado da cozinha

SUBSECÇÃO III
Coordenador do serviço de bufete

1-

Artigo 110.º
Competências
Ao coordenador do bufete compete:
a) Garantir que os produtos expostos ou em armazém se encontrem em bom estado de conservação;
b) Retirar os produtos que não se encontrem em
condições de serem consumidos;
c) Informar os serviços competentes para proceder à sua devolução ou inutilização;
d) Requisitar em impresso próprio os produtos
necessários ao funcionamento do setor e entregar ao técnico profissional da ação social
escolar responsável pela área;
e) Comunicar em impresso próprio todas as
avarias ou necessidades em termos de aquisição, reparação ou conservação dos equipamentos;
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f)

Manter um stock pequeno de produtos e garantir que não se esgote em condições normais.
SUBSECÇÃO IV
Serviço de manutenção

1-

1-

Artigo 111.º
Competências do jardineiro
As competências são as definidas no Anexo V do
Decreto Legislativo Regional n.º 29/2006/M, de 19
de julho, acrescendo-lhes:
a) Zelar pela conservação e manutenção dos jardins, e das plantas decorativas quer do exterior quer do interior da escola.
Artigo 112.º
Competências do carpinteiro
As competências são as definidas no Decreto Legislativo Regional n.º 29/2006/M de 19 de julho, Anexo
V, acrescendo-lhes:
a) Executar obras relativas ao seu conteúdo
funcional;
b) Assegurar a conservação das instalações,
equipamento e mobiliário;
c) Tomar conhecimento dos estragos;
d) Executar obras de recuperação;
e) Comunicar ao conselho executivo o material
necessário para as reparações.

SUBSECÇÃO VI
Serviço de reprografia
Artigo 115.º
Competências do operador de reprografia
1- As competências do operador de reprografia são as
definidas no Decreto Legislativo Regional n.º
29/2006/M de 19 de julho, Anexo V, acrescendolhes:
a) Encadernar e plastificar documentos, utilizando equipamentos próprios e efetuar pequenos acabamentos relativos a trabalhos
efetuados;
b) Registar os movimentos da reprografia;
c) Participar as necessidades em termos de aquisição dos equipamentos;
d) Manter o inventário do seu setor atualizado;
e) Manter pelo período de dois anos um arquivo
de todas as requisições;
f) Passar recibos de todas as importâncias recebidas, dando conhecimento do movimento
desse serviço no final de cada mês ao conselho administrativo.
CAPÍTULO V
Avaliação do desempenho do pessoal não docente
Artigo 116.º
Âmbito
A avaliação do desempenho do pessoal não docente é
realizada de acordo com o sistema integrado de gestão
e avaliação do desempenho na administração regional
autónoma da Madeira, designado por SIADAP-RAM,
de acordo com os pressupostos legais em vigor.

SUBSECÇÃO V
Serviço de papelaria
Artigo 113.º
Âmbito
A papelaria é um serviço polivalente que visa satisfazer
as necessidades da população escolar em termos de material de uso duradouro ou não-duradouro, impressos
normalizados, cartões e respetivo carregamento e aquisição de refeições de almoço.

1-

Artigo 114.º
Competências do responsável pelo serviço de papelaria
Ao responsável pelo serviço de papelaria compete:
a) Garantir que os produtos armazenados e expostos se encontrem em bom estado de conservação;
b) Manter um stock pequeno de produtos e garantir que não se esgote em condições normais;
c) Manter inventários atualizados, tanto dos
produtos consumíveis em armazém como dos
equipamentos;
d) Zelar pela organização e limpeza das instalações;
e) Todo o serviço de papelaria está sujeito a uma
tabela de preços definida pelos órgãos competentes da escola.

CAPÍTULO VI
Espaços escolares

1-

Artigo 117.º
Âmbito
A Escola possui espaços próprios para:
a) Conselho executivo;
b) Presidente do conselho da comunidade educativa e do conselho pedagógico;
c) Atividades curriculares disciplinares
d) Docentes;
e) Pessoal não docente;
f) Encarregado operacional;
g) Biblioteca;
h) O serviço de psicologia e orientação;
i) A educação especial;
j) Estudo;
k) Papelaria;
l) Bufete;
m) Direção de turma/coordenação pedagógica;
n) Departamentos/ conselhos de disciplina;
o) Salas para a equipa multidisciplinar;
p) Refeitório;
q) Reprografia;
r) Rádio escola;
s) Audiovisuais;
t) Atividades desportivas;
u) Serviços administrativos;
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4-

v) Aulas específicas de:
▪ Educação Musical;
▪ Educação Visual;
▪ Educação Tecnológica;
▪ Educação Física.
w) Material desportivo;
x) Sessões;
y) Laboratórios:
▪ Ciências Naturais;
▪ Físico-Química;
▪ Informática.
Todos os espaços devem ser devidamente identificados.
Compete ao conselho executivo definir, criar ou alterar espaços/salas na escola, podendo auscultar o
conselho da comunidade educativa sempre que
achar conveniente.
A distribuição de espaços/salas deve ser feita no final do ano letivo, tendo em conta plano de atividades
a desenvolver no ano letivo seguinte.
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11SECÇÃO I
IDENTIFICAÇÃO
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Artigo 118.º
Sala de docentes
É um espaço de convívio e de lazer reservado aos docentes, onde é proibido fumar, podendo contemplar zonas de trabalho sem que se perca a vocação original do
espaço.
Toda a informação e documentação deve estar atualizada e exposta nos diferentes expositores, devendo a
documentação desatualizada permanecer num dossier
da própria sala, não sendo permitida a afixação ou saída
de qualquer documentação, sem autorização do conselho executivo.
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Artigo 119.º
Sala de direção de turma
A sala de direção de turma está dividida em três
áreas: zona de espera, zona de atendimento e zona
de trabalho.
O atendimento dos encarregados de educação é feito
num espaço específico na sala de diretores de turma,
o qual está devidamente assinalado.
Toda a informação e documentação deve estar disponível nos diferentes expositores não sendo permitida a saída de qualquer documentação sem autorização superior.
O material informático existente na zona de trabalho
é para apoio prioritário ao serviço da direção de
turma, direção de curso (Cursos de Educação e Formação e Profissionais) mediação dos Cursos de Educação e Formação de Adultos.
No final do ano letivo é feita a arrumação da sala e
todos os materiais ali depositados são enviados para
reciclagem.
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Artigo 120.º
Biblioteca
O horário da biblioteca deve estar afixado em local
visível, devendo o mesmo ser cumprido.
Podem ser utilizadores da biblioteca da escola todos
os membros da mesma (alunos, docentes e não docentes).
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A todos os utilizadores é permitida a leitura de presença.
Não é permitido na biblioteca comer, falar alto, fazer
ruídos, danificar ou escrever nos livros.
Quem não respeitar estas normas, terá que abandonar o recinto e será responsabilizado pelos danos
provocados.
Sempre que o utilizador pretenda consultar uma
obra, terá que a solicitar ao funcionário.
A requisição das obras para leitura de presença é
feita em impresso próprio, junto do funcionário.
Após a consulta das publicações o utilizador não deverá colocá-la nas respetivas prateleiras, mas entregá-las ao funcionário.
À saída da biblioteca o utilizador deverá certificarse de que o funcionário descarregou o seu nome da
lista de livros em utilização.
Qualquer elemento da escola poderá beneficiar do
empréstimo domiciliário desde que siga as regras estipuladas.
Para solicitar empréstimo domiciliário deverá o interessado dirigir-se ao funcionário, que preencherá
um impresso próprio para cada publicação requisitada.
Os alunos só poderão requisitar para leitura domiciliária, uma obra de cada vez. Ao pessoal não docente
e docente só é permitida a requisição de três obras
em simultâneo.
O prazo de empréstimo para leitura domiciliária está
limitado a sete dias, para todos os utilizadores, salvo
exceção das obras destinadas ao Plano Nacional de
Leitura/Plano Regional de Leitura, que está limitado
a um período letivo.
Logo que uma publicação deixe de ser necessária ao
utilizador, deverá ser devolvida sem aguardar que o
prazo do empréstimo expire.
Sempre que se justifique, o funcionário da biblioteca
poderá antecipar a data de devolução.
É proibido facultar a obra a terceiros, seja qual for o
motivo invocado.
O utilizador que pretenda renovar um empréstimo,
deve fazê-lo pessoalmente e acompanhado da(s) publicação(ões), a fim de se certificar de que a renovação da requisição é permitida.
A requisição das obras para serem utilizadas em contexto sala de aula é feita em impresso próprio, pelo
docente, junto da funcionária, preferencialmente
com 24 horas de antecedência.
As obras requisitadas só podem ser levantadas imediatamente antes da aula, pelo docente ou por alunos
designados pelo docente aquando do preenchimento
do impresso da requisição.
Todas as obras devem ser devolvidas no final da
aula.
As obras devem ser entregues no mesmo estado de
conservação em que saíram da biblioteca.
O não cumprimento das disposições constantes dos
números 12 e 17, implicará penalizações que poderão ir até ao impedimento de futuras requisições ou,
no caso específico dos alunos, comunicação aos encarregados de educação.
O utilizador é penalizado por cada dia de atraso no
prazo da entrega da obra.
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24- O aluno que não entregar a obra no prazo estabelecido, ficará com o cartão retido até regularizar a situação.
25- O pessoal docente e não docente que não cumpra os
prazos estabelecidos será alvo de uma advertência
por parte do conselho executivo, que poderá em última instância, ficar inibido de requisitar para empréstimo.
26- A penalização é definida anualmente pelo conselho
executivo ouvido o conselho da comunidade educativa.
27- Não é permitida a requisição de novas publicações a
qualquer utilizador que não tenha regularizado a sua
situação em empréstimos anteriores.
28- Se o livro requisitado for danificado ou extraviado,
o requisitante sujeita-se a substitui-lo ou a pagar o
valor do mesmo, atualizado.
29- Ficam excluídas do empréstimo domiciliário:
a) Todas as publicações antes do seu tratamento
bibliotecário;
b) As obras de referência, (dicionário, enciclopédias, atlas e outros livros de consulta);
c) As revistas e outras publicações periódicas
(apenas a alunos);
d) As obras com um grande índice de utilização
ao longo do ano letivo, ou durante determinado período de tempo, ou pelo seu valor.
30- O acervo bibliográfico da biblioteca pode ser objeto
de reprodução (fotocópias), embora nunca na integra. As fotocópias destinam-se a fins de estudo e/ ou
investigação, de acordo com o disposto no artigo 63º
do código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos.
31- É permitida a utilização de computadores pessoais
desde que o seu uso, não perturbem o bom funcionamento da biblioteca.
32- A pesquisa do acervo da biblioteca far-se-á através
do módulo Pacwin (com orientação do funcionário).
33- As instalações da biblioteca podem ser utilizadas
para outras finalidades, tais como aulas, ações ou reuniões, desde que devidamente autorizadas pelo
conselho executivo.
34- Para solicitar a utilização das instalações da Biblioteca, deverá o interessado dirigir-se ao funcionário
da biblioteca, que preencherá um impresso próprio,
com 48 horas de antecedência.
35- A biblioteca tem no espaço multimédia, ao dispor dos
seus utilizadores, computadores destinados quer à execução de trabalhos, quer à realização de pesquisas de
recursos formativos na Internet.
36- Dos computadores existentes no espaço multimédia da
biblioteca: três são para uso exclusivo dos docentes,
sendo os restantes destinados aos alunos.
37- A utilização dos computadores obriga ao preenchimento prévio do impresso de requisição, junto do funcionário.
38- No ato de requisição, o utilizador deve especificar a finalidade pretendida.
39- O computador pode ser requisitado por períodos de 45
minutos, correspondentes à duração dos tempos letivos,
podendo o utilizador continuar o seu trabalho caso não
haja outras requisições.
40- No máximo, podem permanecer dois alunos por computador.

41- Têm prioridade na utilização dos computadores os utilizadores que pretendam realizar atividades solicitadas
no âmbito curricular.
42- É terminantemente proibido:
a) Introduzir/alterar passwords;
b) Alterar a configuração dos computadores e/ou do
software instalado;
c) Instalar qualquer tipo de software;
d) Armazenar arquivos, imagens ou informação de
qualquer natureza.
43- Serão penalizadas todas as utilizações indevidas, em
conformidade com a gravidade da situação.
44- Terminadas as tarefas, devem os utilizadores: fechar
o(s) programa(s), deixando o equipamento ligado; deixar a mesa arrumada; marcar a hora de saída na ficha
de requisição; dar conhecimento ao funcionário de que
terminou o trabalho.
45- Só os funcionários da biblioteca é que podem ligar/desligar os computadores.
46- Qualquer problema técnico deve ser comunicado ao
funcionário que se encontre na biblioteca, devendo este
comunicar em tempo útil ao técnico de informática ou
ao coordenador das Tecnologias de Informação e Comunicação da escola.
47- A impressão de documentos é permitida apenas para os
alunos dos CEFA e das Formações Modulares, devendo
estes solicitar ao funcionário.
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Artigo 121.º
Sala de estudo
A sala de estudo está instalada na sala 4P1.
A sala funcionará sob a coordenação de um docente, responsável pelo cumprimento do projeto a
desenvolver naquele espaço, o coordenador de
apoio pedagógico.
Aos docentes na sala de estudo compete dar apoio
aos alunos, propostos e não propostos, de acordo
com as suas necessidades.
O horário de funcionamento será afixado anualmente.
Têm acesso todos os alunos da escola, tendo prioridade, em caso de superlotação, os alunos propostos
para a mesma.
O limite de faltas injustificadas para o aluno proposto é igual a 3 vezes o número de tempos letivos
semanais.
A ultrapassagem do limite de faltas estabelecido no
n.º anterior implica a imediata exclusão do aluno
proposto, podendo o mesmo continuar a usufruir de
apoio na qualidade de não proposto.
Em todos os restantes espaços físicos destinados a
apoios, aplica-se o disposto nos números anteriores.

Artigo 122.º
Sala de sessões
1- A sala de sessões é um espaço destinado a docentes
e não docentes para conferências, seminários, formação e reuniões.
2- O material audiovisual desta sala é de uso exclusivo
da mesma.
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3- A requisição da sala deve ser solicitada junto da funcionária de apoio ao conselho executivo, com pelo
menos cinco dias de antecedência.
4- A sala só pode ser utilizada após a devida autorização.
5- Em caso de força maior e devidamente justificado a
mesma poderá ser utilizada por outros elementos da
comunidade escolar e do meio.
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Artigo 123.º
Laboratório de Ciências Naturais
O laboratório de Ciências Naturais está instalado na
sala 4/2 e gabinete anexo.
O laboratório de Ciências Naturais funcionará apenas
para as aulas da disciplina e clube da mesma, caso
exista.
O laboratório de Ciências Naturais e o seu equipamento
deverão ser utilizados pelos docentes da disciplina, alunos (quando acompanhados pelos docentes) e pela funcionária técnica profissional de laboratório.
O docente deverá requisitar o material e equipamentos
necessários à funcionária responsável, através de um
impresso próprio com 24 horas de antecedência.
A requisição de material para o laboratório deverá ser
feita pelo delegado de disciplina.
O delegado de disciplina deverá ser informado através
de folha própria da perda ou danificação de material.
No caso dos pontos 3 e 4 a funcionária técnica deverá
ficar com uma cópia, quer do material requisitado, quer
do material danificado.
A sala 4/2 e o gabinete anexo deverão manter-se fechados durante os intervalos, por motivos de segurança.
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Artigo 124.º
Laboratório de Físico-Química
O laboratório de Físico-Química está instalado na sala
1/2 e gabinete anexo.
O laboratório de Físico-Química funcionará apenas
para as aulas da disciplina e projetos no âmbito desta
área, caso existam.
O laboratório de Físico-Química e o seu equipamento
deverá ser utilizado pelos docentes da disciplina, pelos
alunos (quando acompanhados pelos docentes) e pela
funcionária técnica profissional de laboratório.
O docente deverá requisitar o material e equipamentos
necessários à funcionária responsável, através de um
impresso próprio com 24 horas de antecedência.
A funcionária técnica profissional de laboratório providencia a utilização do laboratório e do respetivo equipamento, mediante as requisições.
A requisição de material para o laboratório deverá ser
feita pelo delegado de disciplina.
O delegado de disciplina deverá ser informado através
de folha própria da perda ou danificação de material.
No caso dos pontos 3 e 4 a funcionária técnica deverá
ficar com uma cópia, quer do material requisitado, quer
do material danificado.
A sala 1/2 e o gabinete anexo deverão manter-se fechados durante os intervalos, por motivos de segurança.
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Artigo 125.º
Papelaria
O horário de funcionamento da papelaria deve estar exposto em local visível junto às suas instalações.
Têm acesso à papelaria docentes, alunos e pessoal não
docente.
Os artigos para venda devem estar expostos de forma
bem visível com o respetivo preçário de modo a que os
utentes tenham conhecimento da sua existência.
A aquisição e marcação de refeições de almoços devem
ser efetuadas até às quinze horas do dia anterior.
A aquisição e marcação de refeições de almoços poderão ainda ser efetuadas até às 10.30h do próprio dia
acrescida de multa e desde que não tenha sido ultrapassado o número de refeições previsto confecionar para
esse dia.
Os utentes da papelaria devem esperar calmamente a
sua vez de serem atendidos.
Na papelaria deverá existir sempre a lista com os nomes
e números dos alunos subsidiados.
Não é permitida a entrada de pessoas estranhas ao serviço no interior da papelaria.
A papelaria presta serviço de reprografia apenas para os
alunos do regime diurno.
Artigo 126.º
Reprografia
A reprografia é o local onde se executam trabalhos de
reprodução de testes escritos, textos de apoios ou qualquer outro documento de interesse para a população escolar.
O horário de funcionamento da reprografia deve estar
exposto em local visível junto às suas instalações.
Os originais devem ser entregues com 48 horas de antecedência, acompanhados de uma requisição, que será
posteriormente assinada pelo responsável do setor requisitante.
No início de cada ano letivo é atribuído um número de
fotocópias a cada docente de acordo com a sua distribuição de serviço.
Têm acesso ao serviço de reprografia:
a) Docentes;
b) Alunos do regime noturno;
c) Funcionários;
d) Outras entidades com prévia autorização do
conselho executivo;
De todas as importâncias recebidas o responsável pela
reprografia passará recibo, dando conhecimento do movimento desse serviço no final de cada mês ao conselho
administrativo.
Os utentes são atendidos em local próprio, não podendo
entrar no interior da reprografia pessoas estranhas aos
serviços.

Artigo 127.º
Bufete
1- O horário de funcionamento e os preços dos produtos do bufete devem estar expostos em local visível
junto às suas instalações.
2- A aquisição dos produtos faz-se mediante a utilização do cartão eletrónico.
3- O bufete tem duas áreas distintas:
3.1. - Uma estritamente reservada a docentes e
não docentes
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3.2. - Outra reservada a alunos e encarregados de
educação devidamente autorizados.
Não é permitida a saída de utensílios do bufete, exceto com autorização do conselho executivo.
A utilização do bar deve fazer-se com respeito por
todos os utentes, esperando com civismo pela sua
vez.
Têm acesso ao bar os alunos, pessoal docente e não
docente, bem como visitas ou outras pessoas em serviço na escola.
Os produtos existentes devem respeitar as regras sanitárias, os prazos de validade e propiciar uma alimentação racional e equilibrada.
Não é permitido o pagamento em dinheiro.
Os utentes que levam a louça para as mesas, após a
sua utilização, devem colocá-la novamente no balcão.

Artigo 128.º
Refeitório
1- O horário de funcionamento do refeitório deve estar
exposto em local visível, junto às suas instalações.
2- O acesso às refeições faz-se perante a apresentação
do cartão eletrónico.
3- O preço da senha é determinado por lei.
4- A aquisição da senha tem de ser feita no dia útil anterior, ou no próprio dia da refeição, até às 10 horas,
sofrendo agravamento.
5- Para além dos alunos, podem utilizar o refeitório os
docentes e não docentes nos termos da Portaria n.º
9/2006.
6- Poderá ainda o conselho executivo autorizar esporadicamente a utilização deste serviço por outras pessoas.
7- A ementa é afixada, mensalmente, no pavilhão 0 e publicada na página web da escola.
8- Da ementa devem constar refeições equilibradas, completas e não repetidas nessa semana. A ementa é proposta pelo responsável pelo refeitório (chefe de cozinha) e submetida à aprovação do conselho executivo.
9- Por razões de saúde, devidamente comprovadas, pode
ser confecionada uma refeição de «dieta» que, no entanto, não deve ultrapassar o custo da refeição normal,
devendo o pedido ser comunicado ao serviço de ASE,
até às 15 horas do dia anterior.
10- O serviço de refeições processa-se da seguinte forma:
entrada pela porta do bloco 3, sendo necessário formar
fila. O utente transporta a bandeja até à mesa e após a
refeição leva-a à zona de recolha, saindo pela porta do
refeitório, lado sul, exceto em tempo de chuva.
11- Têm prioridade os docentes, os não docentes e os alunos com autorização superior.
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Artigo 129.º
Zonas de lazer
As zonas consideradas de recreio e ocupação dos
tempos livres dos alunos são o bar dos alunos, bancadas dos campos e as áreas circundantes aos blocos
1, 2 e 3, apenas nos intervalos das aulas.
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Nestas zonas só são permitidos jogos e atividades
consideradas pedagógicas, sendo a sua utilização regulamentada e controlada pelos responsáveis pela
atividade e/ou vigilância.
Cabe ao conselho executivo definir e afixar o regulamento do ponto anterior, ouvidos os delegados de
Educação Física e o diretor de instalações.

SECÇÃO II
ACESSO E CIRCULAÇÃO
Artigo 130.º
Funcionamento
1- Os alunos, docentes e não docentes da escola devem
fazer-se sempre acompanhar de um documento que
permita uma rápida identificação (cartão de aluno,
cartão de docente, cartão de não docente, etc.).
2- Aos visitantes será entregue um documento, o qual
será preenchido e carimbado no serviço visitado,
sendo devolvido à saída.
3- Não é permitido o acesso a pessoas que não possam
cumprir o acima determinado ou que, pelo seu porte
e conduta, se presuma irão perturbar o funcionamento da escola.
4- O acesso de pessoas faz-se pelo portão norte, exceto
os utentes exteriores das instalações desportivas, que
utilizarão sempre a entrada pelo portão sul, quando
devidamente identificados e autorizados, para as utilizarem.
5- O acesso de pessoas pelo portão sul, para além do
definido pelo ponto anterior, e tendo em conta a disponibilidade do funcionário será autorizado pontualmente para:
▪ Docentes;
▪ Não docentes – apenas na entrada ou saída do
seu horário de trabalho.
6- O uso do estacionamento, para além das regras de
utilização definidas neste regulamento, obriga a uma
solicitação prévia, por escrito, em impresso próprio
para o efeito.
7- Não é permitida a entrada de viaturas no recinto escolar exceto do pessoal docente, pessoal não docente
e alunos da formação a funcionar em regime pós-laboral, sendo apenas permitido estacionar nos parques para o efeito.
8- A entrada de viaturas no recinto escolar, não mencionadas no ponto 7 e 11, ocorre apenas quando devidamente autorizadas pelo conselho executivo.
9- A escola não se responsabiliza por roubo, danos materiais ou físicos, que envolvam, de alguma forma,
viaturas estacionadas ou em circulação dentro do espaço escolar.
10- O desrespeito pelas marcas dos estacionamentos implicará a proibição de estacionamento no recinto da
escola, durante trinta dias úteis.
11- As cargas e descargas serão feitas pelo portão norte
e sul, nas horas de funcionamento dos serviços. As
viaturas deverão estacionar na zona asfaltada de
forma a não danificar as fundações do edifício e impedir a normal circulação de pessoas ou outras viaturas.
12- O acesso a todos os espaços está reservado aos utentes e aos fins a que se destinam, de acordo com o
presente regulamento.
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13- Poderão ter acesso aos espaços referidos no ponto
anterior, os convidados de docentes quando devidamente autorizados pelo conselho executivo.
14- A entrada e saída dos alunos é feita pelas portas principais de cada bloco e circulando pelos acessos exteriores.
15- A circulação dos alunos nas pontes de ligação entre
os blocos apenas é permitida aos alunos que tem aulas no respetivo andar da ponte.
16- Nos serviços da escola abertos à comunidade, deverá
ser solicitado ao utente, o documento de identificação pelo respetivo responsável do serviço.
17- Nos corredores e escadas a circulação faz-se pela direita, sem correr e numa atitude cívica.
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SECÇÃO III
CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES À COMUNIDADE ESCOLAR E LOCAL
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Artigo 131.º
Funcionamento
A cedência de instalações está sujeita a taxas, de
acordo com legislação em vigor.
Só podem ser cedidas instalações que não ponham
em causa o normal funcionamento das atividades
curriculares disciplinares e não disciplinares, de enriquecimento do currículo, outras atividades programadas ou em prática e que não limitem o acesso e
circulação dos intervenientes no processo educativo,
durante o seu horário habitual.
A cedência de instalações deve obedecer rigorosamente a princípios pluralistas, atendendo às seguintes prioridades:
a) Comunidade escolar;
b) Associação de estudantes e associação de
pais e encarregados de educação;
c) Comunidade local;
d) Outros.
A prioridade pode ser pontualmente alterada, depois
de ponderada a importância da solicitação, tendo em
conta o seu interesse para a comunidade escolar ou
local e o número de participantes. Compete ao conselho executivo da escola decidir sobre a alteração
pontual da prioridade, podendo auscultar o conselho
da comunidade educativa para o efeito.
Os pedidos de cedência de instalações da escola serão efetuados por escrito em impresso próprio a fornecer pela escola, que incluirá, nomeadamente:
a) Identificação civil e fiscal da entidade solicitadora;
b) Instalações que pretende utilizar;
c) Objetivo do pedido;
d) Início e fim da ocupação (hora e dia);
e) Assinatura do solicitante;
f) Parecer do diretor de instalações e assinatura;
g) Nome do funcionário de apoio;
h) Deferimento do presidente do conselho executivo.
A ocupação pode ser considerada de:
a) Curta duração (máximo 1 dia);
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b) Média duração (10 dias seguidos ou 5 interpolados);
c) Longa duração (quando superior à média duração).
Os pedidos para ocupação de curta e média duração
são feitos ao presidente do conselho executivo, com
a antecedência mínima de 8 dias e os de longa duração com 30 dias de antecedência.
Depois de devidamente autorizada a cedência de instalações, entre a escola e a entidade solicitadora
(grupo ou pessoa), será estabelecido um compromisso escrito que inclua, nomeadamente:
a) A responsabilidade dos utilizadores pela conservação das instalações;
b) As contrapartidas ou contributos para a escola pelo uso das instalações, previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 21/2006/M de 21
de junho.
c) Sem prejuízo do referido na alínea anterior,
poderá a escola no âmbito de acordos ou parcerias estabelecidas com outras instituições
usufruir de contrapartidas cuja comunidade
escolar possa beneficiar.
d) No caso de necessidade de utilização pela escola das instalações cedidas, ou por decisão
superior, a escola pode denunciar, no prazo
mínimo de 48 horas, o acordo celebrado.
O funcionário só assumirá o serviço fora do seu horário laboral, nos casos em que a solicitação seja
feita pela comunidade exterior, não competindo à escola aboná-lo pelas horas prestadas nesses períodos,
exceto nos casos de apoio ao desporto na sequência
de protocolo estabelecido (D.R.J.D.) ou por despacho superior e com caráter excecional.
A cedência de instalações desportivas será cancelada
se não se verificar a sua utilização em períodos de
uma semana consecutiva ou cinco dias alternados,
quando não devidamente justificada por escrito ao
conselho executivo.
O funcionário, assinalado no pedido, é responsável
pela abertura, vigilância, conservação e encerramento das instalações, devendo participar as anomalias verificadas ao conselho executivo.
Ao diretor de instalações desportivas compete coordenar e controlar o desenvolvimento das atividades
desportivas por entidades da comunidade local, conforme legislação em vigor, devendo analisar e propor o calendário de ocupação das instalações e um
regulamento para o cumprimento do mesmo, o qual
será submetido à aprovação do conselho executivo.
Os pedidos para ocupação durante o ano letivo devem ser solicitados até ao final de setembro. Os pedidos para o período de interrupção das atividades
letivas de verão devem ser solicitados até 15 de junho.
As solicitações para alteração de ocupação devem
ser feitas com pelo menos 8 dias de antecedência.
A circulação dos utentes das instalações desportivas
deve fazer-se pelo portão sul.
Compete aos responsáveis pelas portarias zelar para
que sejam cumpridas estas determinações
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17- É considerado também uso de instalações a cedência
das mesmas para divulgação publicitária:
a) A autorização de publicidade será da responsabilidade do conselho executivo tendo em conta
o seu projeto educativo e a lei em vigor.
b) A taxa a aplicar será a definida pelo conselho
executivo anualmente.

12-

3-

4-

5-

67-

89-

10-

11-

121314-

2- Sempre que o docente danifique o cacifo ou desapareça com a chave terá que suportar os custos daí inerentes.
3- O cacifo deve ser entregue limpo e vazio.
SECÇÃO II
REGRAS DE UTILIZAÇÃO

CAPÍTULO VI
EQUIPAMENTOS

1-

SECÇÃO I
IDENTIFICAÇÃO

2-

Artigo 132.º
Cacifos dos alunos
Os cacifos destinados aos alunos: são distribuídos
pelos pavilhões consoante os anos de escolaridade.
Os alunos interessados no uso dos cacifos farão uma
pré-inscrição, assinada pelo encarregado de educação.
Os cacifos serão atribuídos pelo conselho executivo,
em primeiro lugar aos alunos portadores de deficiência comprovada e em segundo lugar aos alunos do 2º
ciclo.
A seleção dos alunos em caso das solicitações excederem o número de cacifos disponíveis, é feita por
um dos coordenadores de ciclo, após a auscultação
dos diretores de turma.
No ato de inscrição definitiva, será paga uma joia
anual, salvo os alunos portadores de deficiência
comprovada.
O valor da joia reverterá a favor da reparação e aquisição de novos cacifos.
Casos excecionais serão resolvidos pontualmente
junto do presidente do conselho executivo, após a
auscultação do coordenador de ciclo.
O cacifo será exclusivamente para uso do próprio.
Ao aluno ser-lhe-á entregue a chave juntamente com
um cartão de utilização, o qual deverá ser apresentado ao funcionário/docente sempre que lhe seja solicitado.
Quando não apresentar o cartão de autorização sempre que solicitado, ser-lhe-á retirada a chave do cacifo pelo solicitante, e participado o facto ao conselho executivo.
A chave e o cartão de utilizadores serão devolvidos
durante a última semana de aulas do 3.º período, ou
mais cedo caso o aluno deixe de frequentar a escola.
O cacifo deve ser entregue limpo e vazio.
O não cumprimento do ponto anterior dará perda de
direito ao uso do cacifo em anos posteriores.
Os cacifos poderão ser alvo de fiscalização por parte
do diretor de turma ou do conselho executivo, sempre que este considere necessário e sem conhecimento prévio do aluno.

Artigo 133.º
Cacifos dos docentes
1- Poderá ser atribuído um cacifo por docente por sua
solicitação, ficando o mesmo sujeito ao pagamento
de uma taxa, anual, a definir pelo conselho executivo.

Artigo 134.º
Regras
Os equipamentos pertencentes à escola são para uso
exclusivo na mesma.
O uso de equipamentos específicos obedece às regras estipuladas neste regulamento.
SECÇÃO III
CEDÊNCIA DAS SALAS DE INFORMÁTICA A
ENTIDADES EXTERNAS
Artigo 135.º
Funcionamento
Sempre que a escola ceder uma das salas de informática a pessoas/entidades externas, deverão estas
respeitar os pontos a seguir discriminados:
a) Deverá a entidade colocar, nas salas utilizadas, uma pessoa com formação mínima em
informática que se responsabilizará pela boa
utilização da sala, em documento próprio.
b) Nunca a integridade física dos equipamentos
deverá ser ameaçada.
c) Não pode ser instalado qualquer software ou
hardware em nenhum computador sem a prévia autorização do coordenador de TIC, do
técnico de informática, ou de um membro do
conselho executivo da escola.
d) Nenhum software deverá ser removido de
qualquer computador.
e) Nenhum equipamento poderá sair das salas.
f) A utilização da Internet deverá ser igualmente responsável.
g) O número de pessoas dentro da sala (com exceção do monitor) deverá ser, no máximo, o
dobro do número de computadores existentes.
h) Deverão ser cumpridos todos os pontos aplicáveis à situação, do regulamento interno da
escola.
i) O incumprimento destas regras poderá implicar a cessação da cedência das salas por parte
da escola à entidade externa.

CAPÍTULO VII
SERVIÇO DOCENTE

12-

Artigo 136.º
Livros do Ponto
O livro de ponto digital, na plataforma PLACE, será
usado para todo o serviço letivo e não letivo.
Os sumários ficam disponíveis na plataforma
PLACE, 48h. Caso fechem devem solicitar ao conselho executivo autorização para abrir e deixar registado o motivo.
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As faltas dos alunos devem ser marcadas respeitando
este período para que se possa agir em conformidade
com a lei em vigor.
Os docentes devem gravar os seus sumários e enviálos numa pasta única para arquivo do delegado de
disciplina, na data que este último determinar.

Artigo 137.º
Alterações pontuais de serviço
1- As alterações pontuais de serviço definido no horário dos docentes e dos alunos são somente permitidas nas condições previstas na lei e, excecionalmente, quando devidamente justificadas e autorizadas nos seguintes termos:
1.1. - Serviço letivo:
a) Ocorrer dentro da própria semana;
b) Não juntar turmas;
c) Não exceder o limite diário de tempos letivos dos alunos;
d) Respeitar a hora de almoço dos alunos;
e) Ter a concordância de todos os alunos da
turma;
f) Informar os encarregados de educação
quando alterar a estrutura semanal do horário.
1.2. - Serviço não letivo:
a) As alterações pontuais de serviço não letivo só é permitida nas condições do
ponto anterior, exceto quando ocorrem
nos termos da alínea a) do mesmo ponto,
desde que essa alteração não contrarie os
propósitos da lei e não se reflita no plano
semanal do serviço distribuído.
2- As alterações de serviço, devem ser solicitadas ao
conselho executivo, com cinco dias de antecedência,
em documento próprio.
Artigo 138.º
Regras de funcionamento dos tempos para trabalho
no estabelecimento de ensino
1- O trabalho a desenvolver no estabelecimento de
ensino rege-se pelo disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 6/2008/M, de 25 de fevereiro,
com as alterações introduzidas pelos Decretos
Legislativos Regionais n.os 17/2010/M, de 18 de
agosto, e 20/2012/M, de 29 de agosto, conjugado
com o Despacho n.º 87/2008, de 31 de outubro,
com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º
143/2013, de 27 de setembro.
2- Face ao plasmado no Despacho n.º 87/2008 de 31 de
outubro, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 143/2013, de 27 de setembro, após a auscultação do conselho pedagógico, tendo em conta a realidade física e humana da escola e a determinação
de assegurar a máxima ocupação escolar dos alunos
da escola, determinou-se que os tempos para trabalho no estabelecimento de ensino são distribuídos
por:
a) Ocupação dos tempos escolares (OTE) previstas
no n.º 2 do artigo 5.º do despacho supracitado;

b) Outras definidas no n.º 3 do artigo 78.º do Decreto Legislativo Regional n.º 6/2008/M, de 25
de fevereiro, com as alterações introduzidas pelos Decretos Legislativos Regionais n.os
17/2010/M, de 18 de agosto, e 20/2012/M, de 29
de agosto (TEE);
c) As atividades referidas nas alíneas anteriores
não excluem a possibilidade de os docentes serem chamados para dar aulas de substituição
sempre que existam condições para o efeito;
d) As atividades abrangidas pela alínea a) implicam a aprovação em conselho pedagógico dos
respetivos projetos;
e) A coordenação das temáticas/estratégias a abordar nestas atividades/aulas de substituição cabe
aos delegados de disciplina/docente;
f) As atividades ou aulas de substituição obedecem
aos seguintes pressupostos:
i. O docente sumaria, na plataforma PLACE;
ii. Estas aulas devem destinar-se prioritariamente
à lecionação de temáticas relacionadas com a
disciplina do substituto;
iii. Sempre que o docente falta, deve deixar materiais ao docente que o vai substituir;
iv. É prioritário o avanço de docentes do mesmo
ciclo e da disciplina do docente que se encontra a faltar;
v. A situação da alínea anterior poderá não ser
respeitada quando um dos docentes (que não
seja da disciplina do docente que se encontra a
faltar) se encontre a desenvolver atividades de
apoio a um grupo significativo de alunos;
vi. As aulas de substituição devem ser lecionadas
na sala do docente que se encontra a faltar;
vii. A sensibilização dos alunos e as normas de
funcionamento das aulas de substituição devem ser transmitidas pelos diretores de turma;
viii. Os alunos estão sujeitos a marcação de falta,
obedecendo às regras de funcionamento ao
Decreto - Legislativo Regional n.º26/2006/M
de 4 de julho;
ix. Os alunos sumariam no caderno diário da disciplina do docente que se encontra a faltar;
x. Os alunos na abertura do sumário devem destacar que foi aula de substituição e posteriormente escrever o sumário que deve sintetizar
com objetividade as atividades realizadas;
Qualquer anomalia no funcionamento destas aulas
deve ser comunicada ao delegado/ conselho executivo,
de forma a proceder-se às devidas correções, para o
cumprimento do objetivo último, ou seja, ocupação integral dos tempos escolares dos alunos.
CAPÍTULO VIII
COMUNICAÇÃO
Artigo 139.º
Convocatórias, comunicações e informações
1- As convocatórias, comunicações e informações, independentemente do meio utilizado, apenas tem validade
oficial se cumprirem com os prazos previstos na lei,
ou os definidos pela escola, excluindo-se para o efeito
feriados e fins de semana.
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2- As convocatórias, comunicações e informações feitas
em feriados e fins de semana, só produzem efeito a partir das 8 horas do primeiro dia útil imediatamente a seguir.
3- As convocatórias são feitas em suporte de papel e afixadas nos locais definidos para o efeito.
4- As convocatórias com carácter de urgência devem ser
complementadas através de contacto telefónico.
5- A divulgação de comunicações e informações pode fazer-se pelo meio expedito, para os destinatários definidos e/ou pretendidos, nomeadamente por:
a) correio eletrónico;
b) página eletrónica da escola.
6- A todos os docentes será facultado uma conta de correio
eletrónico oficial, a utilizar nos contactos profissionais,
mediante as condições e recursos disponibilizados pela
tutela.
7- O pessoal docente e não docente não poderá utilizar as
referidas contas, para outros fins que não sejam os estritamente necessários, para dar cumprimento à função
profissional entre os elementos da comunidade escolar.
8- Todos os pedidos de informação solicitados por entidades externas à escola, sobre assuntos referentes ao funcionamento desta, que abranjam o pessoal docente, não
docente e discente, deverão sempre ser dados a conhecer ao conselho executivo, sendo a resposta dada por
supervisão deste órgão.
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Artigo 140.º
Publicação de informação na página eletrónica da
escola
A informação publicada na página eletrónica da escola
é alvo de constante atualização, nomeadamente ao nível
da legislação vigente.
Toda a informação a publicar no site da escola deve ser
enviada ao presidente do conselho executivo.
Os artigos para a divulgação de atividades, deverão ser
enviados com pelo menos cinco dias úteis de antecedência tendo em conta a data da sua publicação.
A não observância do prazo estabelecido no ponto anterior, poderá implicar a não publicação do artigo em
tempo útil.
Relativamente aos artigos, deverão:
a) Estar redigidos em formato word;
b) Conter uma imagem de boa qualidade;
c) Estar em concordância com o acordo ortográfico;
d) Estar devidamente identificados;
Relativamente às fotografias para publicação no álbum:
a) Deverão estar já selecionadas;
b) Os alunos não deverão estar expostos frontalmente nas fotografias;
c) O tamanho das fotografias não deverá ser superior a 600 px x 800 px;
d) Deverão estar com boa qualidade.
e) O número de fotografias do álbum deverá ser o
estritamente necessário à divulgação do
evento/atividade

7- As fotografias a colocar tanto no artigo como no álbum,
deverão ser enviadas em ficheiros separados.
8- Todos os artigos publicados devem ter a indicação
do(s) autor(es) e/ou referências bibliográficas
9- A gestão e organização de blogues, sediados na nossa
página web da escola, obedecem às regras de publicação anteriormente referidas sendo a responsabilidade
dos docentes que gerem a publicação nesses espaços.
10- O conselho executivo reserva-se no direito de excluir
qualquer blogue que não esteja em consonância com
este regulamento, acautelando-se desse modo a proteção de dados e a exposição pública dos intervenientes.
11- Em matéria de publicação de imagem e som de atividades onde participem alunos, quer no site da escola, quer
nos blogues autorizados, prevalece a recomendação
vertida na deliberação n.º 1495/2016, aprovada a 6 de
setembro pela Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais.

CAPÍTULO IX
DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS DA
COMUNIDADE ESCOLAR
SECÇÃO I
PESSOAL DOCENTE
Artigo 141.º
Pessoal docente
A atuação dos docentes não se restringe à sala de
aula, mas alarga-se a todo o espaço escolar, cumprindo e exigindo o cumprimento do presente regulamento interno.
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Artigo 142.º
Direitos
O pessoal docente goza de direitos previstos na lei
geral aplicável à função pública e previstos no
E.C.D., bem como todos aqueles previstos neste regulamento.
Ser respeitado na sua pessoa, ideias, bens e funções.
Ser atendido e esclarecido nas suas dúvidas e sobre
os direitos que lhe assistem.
Ser consultado antes de ser indigitado para qualquer
cargo ou tarefa específica, exceto as consignadas na
lei como de aceitação obrigatória, e ouvido nas suas
razões.
Conhecer previamente toda a documentação sujeita
a discussão.
Ter acesso a toda a documentação que não seja classificada como confidencial e emanada do Ministério
ou da Secretaria Regional da Tutela, de organizações
representativas dos docentes e de outras entidades
com repercussão na atividade docente.
Ter acesso aos elementos constantes do seu registo
biográfico, da sua avaliação de desempenho e do
mapa de férias.
Ser apoiado, no exercício da sua atividade, pelos órgãos de direção, administração e gestão, diretamente
ou por intermédio das estruturas de gestão intermédia e por todos aqueles a quem cabe o dever de informar e colaborar.
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Apresentar propostas ou meras sugestões aos órgãos
de direção, administração e gestão, diretamente ou
por intermédio das estruturas de gestão intermédia.
Ter à sua disposição o material didático e audiovisual em condições de poder ser utilizado.
Beneficiar e participar em ações de formação que
concorram para o seu enriquecimento profissional,
em conformidade com as disposições legais para o
efeito.
Dispor de uma sala com condições para a preparação
de aulas ou atividades.
Dispor de um expositor para afixação de documentação.
Conhecer, com antecipação, alterações no seu horário habitual (reuniões, interrupções das aulas, etc.).
Ter conhecimento, com a antecedência mínima de
48 horas, das atividades nas quais os alunos irão participar no horário das suas aulas, sempre que possível.
Dispor de espaços destinados ao bom desempenho
das suas funções.
Dispor de um cacifo ou espaço equivalente para
guardar o seu material nas condições estabelecidas
neste regulamento.
Conhecer as deliberações dos órgãos de direção, administração e gestão e estruturas de gestão intermédia, em tempo útil.
Utilizar equipamento e serviços nas condições regulamentadas.
Ter um horário letivo semanal em conformidade
com as disposições legais em vigor, dependendo a
sua atribuição no início do ano letivo dos critérios
definidos no conselho pedagógico sobre matérias da
sua competência.
Ter direito a uma tolerância de 10 minutos no primeiro tempo de cada turno e de 5 minutos nos restantes.
Faltar justificadamente ao serviço, em conformidade
com o disposto na lei em vigor, comunicando ao serviço a sua ausência ou impedimento nos termos previstos na lei, tendo em atenção os procedimentos e
os prazos para o efeito.
Aceder ao site do funcionário público para visualizar
o recibo de vencimento, em formato digital.
Exercer livremente a sua atividade sindical e demais
direitos consignados na Constituição da República
Portuguesa.
Eleger e ser eleito para órgãos que exijam a sua representação.
Conhecer o regulamento interno.
Ter em sua posse uma chave mestra das salas de
aula, por sua solicitação, após o pagamento de uma
caução anual, a definir pelo conselho executivo.
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Artigo 143.º
Deveres
O Pessoal docente está obrigado a deveres previstos
na lei geral aplicável à função pública e previstos no
E.C.D., bem como todos aqueles previstos neste regulamento.
Usar de lealdade e correção para com os alunos, colegas, pessoal não docente e encarregados de educação, respeitando-os nas suas pessoas, ideias, bens e
funções.
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Participar ativamente na planificação do trabalho a
desenvolver com os alunos.
Desenvolver nos alunos o sentido de responsabilidade, com vista à sua formação integral e incutirlhes a ideia de respeito pela pessoa humana e pelo
meio ambiente.
Colaborar na formação moral e cívica dos discentes,
criando neles o gosto pelo trabalho e o espírito crítico necessário a um cidadão livre e tolerante.
Resolver, com bom senso e com espírito de tolerância, os problemas que surjam no contacto com os
alunos ou com outros membros da comunidade educativa.
Estar atualizado, quer científica, quer pedagogicamente.
Preparar as suas aulas de acordo com:
a) Rigor científico;
b) As normas gerais de orientação didática e pedagógica definida pelos órgãos competentes;
c) Os pareceres do conselho pedagógico.
Fazer da avaliação uma atitude consciente, responsável, permanente e participada.
Entregar no conselho executivo todas as participações por si elaboradas.
Ser assíduo e pontual, cumprindo o horário letivo semanal.
Ser o primeiro a entrar e o último a sair da sala de
aula ou espaço destinado à prática letiva ou sessão
de trabalho com alunos, fechando sempre a porta,
deixando a sala limpa, arrumada e com as luzes desligadas.
Registar na plataforma PLACE, num prazo máximo
de 48 horas, ficando o mesmo bloqueado após este
período de tempo, o seguinte:
a) O número da aula lecionada;
b) O conteúdo programático relativo a cada aula
ou sessão de trabalho;
c) As faltas dos alunos que não estiveram presentes na sala de aula;
d) As faltas dos alunos que não possuam o material necessário ao normal funcionamento da
aula pela quarta vez e seguintes;
e) Dirigir-se ao conselho executivo em caso de
bloqueio dos sumários e preencher um documento próprio.
Sempre que for dada a ordem de saída do aluno da
sala de aula, o docente deverá indicar o local onde o
aluno deve permanecer e a tarefa a realizar, bem
como elaborar a participação disciplinar.
O docente que recebe o aluno, ao qual foi dada ordem de saída de sala de aula, deve registar o trabalho
desenvolvido na plataforma PLACE.
Tomar conhecimento de toda a informação afixada
nos expositores da sala de docentes, enviada por correio eletrónico ou que lhe seja comunicada superiormente.
Cumprir com os prazos estabelecidos para entrega
de documentação.
Não retirar a documentação afixada sempre que essa
tarefa não for da sua incumbência, dada a natureza
do documento.
Fornecer ao diretor de turma todas as informações
que este lhe solicitar acerca do aproveitamento e
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comportamento dos alunos, assim como todas as que
forem definidas pelo conselho pedagógico.
Guardar sigilo sobre o conteúdo das reuniões de conselho pedagógico, do conselho de turma e de disciplina, salvo nos casos em que as soluções aí tomadas
devam ser tornadas públicas.
Solicitar, por escrito, autorização para ministrar a
aula fora da escola, ao conselho executivo.
Informar previamente os encarregados de educação,
quando a aula for ministrada fora da escola.
Dar a conhecer, com a devida antecedência, as atividades do plano anual de escola que irá desenvolver
com os alunos.
Ter conhecimento, com a devida antecedência, das
atividades que os seus alunos irão desenvolver no
horário das suas aulas, consultando toda a informação que lhe é facultada pelos diferentes meios de comunicação existentes, sendo exemplo destes o plano
anual de escola, o correio electrónico e as reuniões.
Cumprir as regras de funcionamento estabelecidas
para os serviços que utiliza.
Sensibilizar os alunos e colaborar com eles na conservação do edifício e do material escolar, tanto na
sala de aula como em qualquer dependência da escola.
Cuidar do material didático e equipamentos à sua
responsabilidade, participando por escrito ao órgão
de gestão, todas as anomalias que verifique ou danos
que ocorram.
Desligar os meios de comunicação e áudio de utilização pessoal antes de entrar na sala de aula ou em
qualquer reunião.
Não rasurar documentos oficiais.
Solicitar, por escrito, ao presidente do conselho executivo todos os pedidos que impliquem despacho superior.
Utilizar as instalações ao seu dispor para os fins a
que se destinam e em conformidade com o regulamento em vigor.
Participar ativamente nas reuniões para as quais seja
solicitado pelos órgãos competentes.
Ser avaliador interno nos termos da legislação em
vigor no âmbito da avaliação do desempenho do pessoal docente.
Apresentar-se na escola com aspeto cuidado e decoro.
Não fumar na escola, conforme estipulado na lei.
Entregar a chave mestra no final de cada ano letivo.
Informar, com pelo menos 48 horas de antecedência,
sobre atividades dos alunos que alterem o cumprimento do seu horário e/ou planificação.
Cumprir com o previsto no presente regulamento

SECÇÃO II
PESSOAL NÃO DOCENTE
Artigo 144.º
Direitos
O pessoal não docente goza de direitos previstos na
lei geral aplicável à função pública, bem como todos
aqueles previstos neste regulamento.
1- Ter formação e informação para o exercício da sua
função específica.
2- Ter apoio técnico, material e documental.

3- Ter segurança na atividade profissional.
4- Participar na negociação coletiva.
5- Para além dos direitos atrás mencionados, definem-se
os seguintes:
6- Ser tratado com correção e respeito por alunos, docentes e colegas.
7- Estar convenientemente informado das atividades que
decorrem na escola.
8- Tomar parte ativa nas atividades que procuram favorecer ou promover o espírito de coesão da comunidade
educativa, sem prejuízo para os serviços e com acordo
dos respetivos superiores.
9- Apresentar ao conselho da comunidade educativa, através do representante do pessoal não docente, sugestões
e críticas que se prendam com as tarefas com vista a um
melhor funcionamento da escola.
10- Beneficiar e participar em ações de formação que contribuam para o aperfeiçoamento profissional.
11- Ter ao seu dispor todo o equipamento necessário ao
bom funcionamento do Serviço.
12- Ser informado da legislação do seu interesse e das normas em vigor na escola.
13- Eleger e ser eleito para os órgãos que exijam a sua participação.
14- Exercer livremente as atividades sindicais e demais direitos consignados na Constituição da República Portuguesa.
15- Fazer representar-se no conselho da comunidade educativa.
16- Conhecer o regulamento interno.
17- Conhecer as atribuições dos diferentes órgãos de gestão.
18- Ser apoiado no desempenho das suas funções.
19- Receber o vestuário necessário à sua atividade na escola.
20- Ser escutado nas suas opiniões, sugestões e críticas proferidas no âmbito das suas funções.
21- Receber mensalmente o recibo relativo ao vencimento
e respetivos descontos, em formato digital.
22- Usufruir de uma pausa para almoço ou jantar de acordo
com o quadro normativo em vigor, e uma pausa de 10
minutos para o café.
23- Dispor de sala própria, cacifo para guarda dos seus bens
e de um expositor em local apropriado.
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Artigo 145.º
Deveres
O pessoal não docente está obrigado a deveres previstos na lei geral aplicável à função pública, bem
como todos aqueles previstos neste regulamento.
Contribuir para a formação integral dos alunos, estimulando a sua autonomia e incentivar a formação de
cidadãos civicamente responsáveis.
Colaborar ativamente, para que os alunos aguardem
ordeiramente, enquanto esperam pelos docentes e
obrigá-los a circularem pela direita, intervindo nas
situações anómalas.
Identificar os alunos que não tenham uma boa conduta e participar o facto ao conselho executivo e ao
diretor de turma.
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Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais membros da comunidade
educativa.
Colaborar com todos os intervenientes no processo
educativo, favorecendo a criação e o desenvolvimento de relações de respeito mútuo.
Participar da organização da comunidade educativa.
Contribuir para a reflexão sobre o trabalho na comunidade educativa.
Corresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e equipamentos e propor medidas de melhoramento e renovação.
Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências numa perspetiva de desenvolvimento pessoal e profissional.
Empenhar-se e concluir as ações de formação em
que participar.
Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na deteção da existência de casos de
crianças ou jovens com necessidades educativas especiais.
Atender o público com cortesia.
Esclarecer dúvidas, colaborando na função educativa.
Colaborar com os diferentes órgãos de gestão.
Contribuir para o bom funcionamento com clareza e
eficácia.
Prestar esclarecimentos sobre assuntos que ofereçam
dúvidas aos diferentes elementos da comunidade
educativa.
Executar as tarefas que lhe são confiadas em devido
tempo.
Não efetuar tarefas para além do seu horário normal
de trabalho, sem prévia autorização do superior.
Criar um bom ambiente de trabalho, saudável e estável.
Dever de sigilo e ética profissional em conformidade
com a Lei Geral (DL n.º 24/84, de 16 de janeiro e
Decreto Legislativo Regional n.º 25/2000/M de 15
de setembro bem como a lei de regime geral em vigor).
Divulgar junto dos restantes elementos do serviço
todas as instruções de que dispõem, bem como as
que colheu em cursos de aperfeiçoamento e de formação.
Informar o responsável de serviço de todas as normas que lhe tenham sido entregues confrontando-as
com o funcionamento do serviço.
Apontar modificações e adaptações sempre que necessário.
Ser assíduo e responsável no cumprimento dos seus
horários e/ou tarefas que lhe sejam exigidas.
Assinalar a saída e a entrada ao serviço.
Pedir, ao conselho executivo, autorização para trabalhar, sempre que chegue depois da hora, repondo
esse tempo de acordo com indicação superior.
Informar a sua ausência durante o seu horário de trabalho.
Pedir a um colega que zele pelas suas tarefas ou serviço na sua ausência.
Comunicar em impresso próprio, sempre que necessitar faltar ao serviço.

28- Apresentar-se na escola com aspeto cuidado e decoro.
29- Conhecer, cumprir e fazer cumprir o que está superiormente legislado, o regulamento interno e quaisquer outras determinações do conselho executivo.
30- Respeitar todos os elementos da comunidade educativa na sua integridade física e moral.
31- Ser recetivo a críticas relativas ao seu trabalho ou à
sua conduta.
32- Anotar a falta de todos os docentes que não estiverem presentes, após a tolerância para a entrada nas
aulas, na plataforma PLACE.
33- Comunicar ao conselho executivo qualquer lapso relativo a e/ou plataforma PLACE.
34- Comunicar ao conselho executivo quando o docente
abandonar a sala antes do toque de saída.
35- Usar convenientemente o fardamento, nas categorias
onde é obrigatório (Portaria n.º 560/89 de 20 de julho).
36- Usar o cartão de identificação quando estiver de serviço.
37- Estar vigilante e atento durante o período de aulas,
para poder responder imediatamente a qualquer solicitação da parte dos docentes ou a circunstâncias
que de algum modo impeçam o bom funcionamento
das aulas.
38- Quando solicitado pelo docente deverá levar o aluno
para fora da sala de aula e conduzi-lo ao local determinado pelo docente.
39- Entregar no conselho executivo todas as participações por si elaboradas.
40- Atender, com prontidão, às solicitações dos elementos da comunidade educativa.
41- Não interromper a aula sem prévio consentimento do
docente.
42- Falar baixo nos blocos durante as aulas ou outras atividades.
43- Manter as salas e restantes instalações fechadas sempre que não estejam em funcionamento.
44- Afixar e divulgar convocatórias, avisos, comunicados, ordens de serviço, pautas, horários e demais documentos informativos.
45- Assegurar, antes do início de cada turno de aulas, a
funcionalidade e limpeza das instalações.
46- Dotar as salas, a seu cargo, com o material necessário ao seu funcionamento.
47- Manter asseadas e abertas as instalações sanitárias.
48- Manter sigilo sobre toda a matéria que, por sua natureza, não se destine ao conhecimento público.
49- Controlar a entrada e permanência de pessoas estranhas na escola.
50- Exigir identificação, entregando o cartão de visitante
ou o impresso que deverá ser assinado e carimbado
no serviço onde foi atendido, sendo depois recolhido
à saída.
51- Encaminhar os elementos externos à escola para o
serviço respetivo.
52- Exigir aos alunos o cartão da escola à entrada ou
dentro dela.
53- Proibir a entrada dos alunos que não forem portadores do cartão da escola.
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54- Respeitar e fazer cumprir os horários de expediente
dos diferentes serviços.
55- Verificar sempre se as instalações, equipamentos e
material a seu cargo estão em condições para o normal funcionamento da escola, caso não estejam, procurar resolver a situação o mais rápido possível.
56- Participar em impresso próprio todas as anomalias
que verificar e entregar ao encarregado de pessoal,
responsável do serviço ou no conselho executivo
(Ex.: estragos, necessidades, comportamentos incorretos, não cumprimento das regras estabelecidas,
etc.).
57- Não fumar na escola, conforme estipulado na lei.
58- Zelar pelas instalações, equipamentos e material da
escola.
59- Ser responsável pelas chaves que possui, devendo
deixá-las no quadro existente junto à central telefónica quando sai da escola, exceto aqueles que têm
autorização superior em contrário.
60- Usar corretamente o material à sua responsabilidade
sob pena de ser responsabilizado pelo dano provocado ou pelo mau funcionamento destes.
61- Não utilizar, em qualquer espaço, os meios de comunicação e áudio de utilização individual, durante o
serviço.
62- Executar as tarefas que lhe foram incumbidas.
63- Não executar qualquer outra atividade que não se encontre dentro do âmbito escolar.
64- Não infringir o disposto no regulamento interno em
vigor, sob pena de incorrer em procedimento disciplinar.
SECÇÃO III
DISCENTES
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Artigo 146.º
Direitos
Os direitos dos alunos regem-se pelos artigos 6.º, 7.º,
8.º e 9.º do Decreto Legislativo Regional n.º
21/2013/M de 25 de junho
Estar representado no conselho da comunidade educativa.
Ser respeitado na sua pessoa, ideias, bens e nas suas
funções, por qualquer membro da comunidade educativa.
Usufruir de um bom ambiente de trabalho.
Dispor de salas destinadas às atividades curriculares
disciplinares e não disciplinares, com as devidas
condições.
Participar nos conselhos de turma de natureza disciplinar.
Eleger e ser eleito delegado e subdelegado de turma,
os quais serão porta-vozes das sugestões e problemas dos colegas.
Propor a destituição do seu eleito delegado e subdelegado de turma sempre que haja motivo plausível,
se a maioria de dois terços da turma assim o entender.
Conhecer as deliberações que lhe digam respeito, em
tempo útil.
Dispor de uma área coberta ou fechada para convívio e recreio.
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Dispor de cacifos segundo as regras estabelecidas na
escola.
Dispor de um expositor, colocado na área coberta ou
fechada de convívio e recreio, para afixação de documentação informativa, previamente autorizada e
rubricada pelo conselho executivo.
Ser ouvido, através do eleito delegado e subdelegado
de turma, sobre assuntos que lhe digam diretamente
respeito.
Apresentar ao diretor de turma/conselho pedagógico
sugestões e críticas sobre o funcionamento da escola.
Receber uma formação humana, cultural e cívica.
Receber integralmente as aulas que constam do seu
currículo escolar.
Receber os elementos que lhe permitam fazer durante o ano letivo uma autoavaliação e de participar
na análise dos elementos de avaliação.
Ser esclarecido sobre os conteúdos programáticos e
os objetivos da aprendizagem.
Ser ajudado na resolução dos seus problemas escolares e pessoais, ao alcance da escola.
Ser esclarecido sempre que tiver dúvidas.
Usufruir de serviços com qualidade.
Ser informado das normas e legislação que diga respeito ao ensino/aprendizagem.
Ter direito ao apoio socioeducativo.
Ter direito à utilização dos diversos serviços e espaços escolares.
Usufruir de equipamentos audiovisuais e escolares
em boas condições.
Ter um horário letivo que evite perdas de tempo e
dispersão de esforços, em conformidade com a legislação em vigor.
Conhecer o regulamento interno.
Artigo 147.º
Deveres
Os deveres dos alunos regem-se pelo artigo 10.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M de 25
de junho.
Respeitar os colegas, docentes e não docentes.
Ser assíduo e pontual às atividades escolares.
Justificar as faltas, de acordo com legislação em vigor.
Zelar pelas instalações, equipamentos e material escolar, não os sujando, riscando ou danificando.
Sempre que não se verifique o cumprimento do
ponto anterior, o aluno poderá incorrer em medidas
disciplinares.
Cumprir com as orientações e atividades no âmbito
da estratégia para a cidadania definidas pela escola.
Apresentar um aspeto cuidado, limpo e com decoro
tanto no que diz respeito ao corpo como ao vestuário.
Conservar sempre limpos e em bom estado os livros,
cadernos e demais material escolar.
Sempre que os manuais escolares fornecidos aos alunos não sejam devolvidos à escola em bom estado,
no final do ano letivo, aplica-se o disposto na legislação em vigor.
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10- Deixar o mobiliário, equipamento e material escolar
devidamente arrumado quando sair da sala, das atividades de enriquecimento do currículo ou das áreas
de convívio e recreio.
11- Comunicar ao docente ou ao não docente presente
qualquer dano ou anomalia verificada.
12- Respeitar as regras de funcionamento dos serviços
ou áreas que utiliza.
13- Respeitar a ordem do atendimento em qualquer serviço que pretenda utilizar, fazendo fila se necessário.
14- Permanecer na escola durante o período destinado às
atividades letivas ou atividades curriculares.
15- Frequentar obrigatoriamente as atividades a desenvolver no âmbito do Plano de Apoio Pedagógico de
acordo com a legislação em vigor.
16- Não permanecer ou aproximar-se das salas, nem de
espaços de acesso reservado, durante os seus tempos
livres.
17- Não permanecer no interior das salas de aula e corredores durante os intervalos ou feriados.
18- Aguardar junto ao átrio de entrada do pavilhão definido ou do recinto desportivo imediatamente após o
toque de entrada, aguardando ordeiramente a chegada do docente.
19- Entrar e sair pelas portas principais de cada bloco e
circular pelos acessos exteriores.
20- Utilizar as pontes de ligação entre os blocos apenas
os alunos que tem aulas no respetivo andar da ponte.
21- Fazer-se acompanhar sempre do cartão de identidade escolar, da caderneta e do seu horário em bom
estado de conservação.
22- Apresentar o cartão à entrada da escola e sempre que
lhe seja pedido por um docente ou não docente.
23- Informar o encarregado de educação dos resultados de
aprendizagem.
24- Trazer diariamente o material indispensável à realização dos trabalhos escolares.
25- Sair da sala de aula e circular na escola sem empurrões,
correrias ou gritos. Para o efeito, circular sempre pela
direita.
26- Entregar no conselho executivo todas as participações
por si elaboradas.
27- Não perturbar as aulas, mantendo-se atento e interessado.
28- Não fumar nos recintos escolares, conforme legislação
em vigor.
29- Não trazer para a escola objetos cortantes, bebidas alcoólicas, produtos estupefacientes, nem proceder ao
seu consumo e cuja utilização possa perturbar o normal
funcionamento da escola.
30- Não comer, nem mastigar pastilhas elásticas durante as
aulas.
31- Não trazer para a escola e consumir alimentos considerados alternativas alimentares pouco saudáveis.
32- Não praticar jogos a dinheiro.
33- Utilizar linguagem apropriada e não recorrer à violência física e verbal para resolver os problemas.
34- Não permanecer nos espaços ou edifício escolar que
não sejam destinados à sua atividade escolar, exceto
quando portadores de autorização escrita.

35- Durante as aulas é expressamente proibido o uso de telemóvel e qualquer outro tipo de material áudio ou vídeo que não esteja relacionado com a aula ou não tenha
sido solicitado pelo docente.
36- No exterior, é expressamente proibido o uso de qualquer tipo de material áudio durante o período de aulas.
37- Não utilizar linguagem inapropriada, ou termos pejorativos, não efetuar ofensas e ameaças em todas as redes
informáticas e sociais diretamente associadas à escola.
38- Respeitar o horário estipulado para o almoço, atendendo às prioridades definidas pelo conselho executivo.
39- Não infringir o disposto no regulamento interno em
vigor, sob pena de incorrer em procedimento disciplinar.
40- O discente eleito como delegado ou subdelegado de
turma poderá ser destituído do cargo por incumprimento das suas funções e/ou dos seus deveres.
41- Zelar por todo e qualquer bem pessoal que traga para
a escola, não podendo o extravio do mesmo ser imputado à instituição.
Artigo 148.º
Prémios de Mérito
1- A atribuição de prémios de mérito far-se-á de acordo
com o artigo 9.º do Decreto Legislativo Regional n.º
21/2013/M de 25 de junho;
2- Serão distinguidos por mérito os alunos que se evidenciem nas seguintes áreas:
a) Social;
b) Resultados escolares excelentes na avaliação
interna e externa;
c) Atividades de voluntariado;
d) Atividades curriculares, desportivas e de enriquecimento curricular;
3- No quadro de mérito físico da nossa escola constarão
as imagens e nome de todos os alunos que se distingam na avaliação interna, por curso e ano de escolaridade;
4- Para a execução do ponto anterior deverá ser garantida a autorização do aluno e respetivo encarregado
de educação;
5- O valor dos prémios a atribuir estará dependente das
verbas que o órgão de gestão tiver disponíveis anualmente para o efeito.
SECÇÃO IV
PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

12-

Artigo 149.º Direitos
Os direitos e deveres dos encarregados de educação regem-se pelo disposto nos artigos 45.º e 46.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M de 25 de
junho. Participar na vida da Escola de acordo com o
disposto neste Regulamento Interno.
Participar ativamente no associativismo de pais e encarregados de educação.
Ver respeitadas a sua identidade e integridade.
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Participar nos órgãos de gestão nos termos da legislação em vigor, tais como:
a) conselho da comunidade educativa, através
da associação de pais e encarregados de educação;
b) conselho de turma, através de um representante dos pais e encarregados de educação;
c) conselho de turma disciplinar, através da associação de pais e encarregados de educação.
Ter acesso ao plano anual de escola.
Ser bem recebido por todas as pessoas ao serviço da
escola.
Conhecer o horário do seu educando.
Ser atendido semanalmente, no dia e hora fixados
pelo diretor de turma.
Ser informado do comportamento e aproveitamento
escolar do seu educando, após cada um dos momentos de avaliação.
Ser avisado das faltas dadas pelo seu educando, nomeadamente as intercaladas, de acordo com a legislação em vigor.
Apresentar aos órgãos competentes da Escola, quer
individualmente, quer através da associação representativa, qualquer assunto que se encontre ligado
com o funcionamento da escola, e que implique o
seu educando.
Ser imediatamente informado de qualquer situação
anómala verificada com o seu educando.
Interpor recurso hierárquico no caso de não concordar com uma medida educativa disciplinar.
Emitir parecer sobre o plano de acompanhamento
pedagógico do seu educando e ser informado da sua
consecução.
Conhecer o regulamento interno.
Artigo 150.º
Deveres
Participar ativamente no associativismo de pais e encarregados de educação.
Participar nos órgãos e atos escolares para que foi
eleito ou nomeado.
Contactar o diretor de turma no horário semanal estabelecido e sempre que for solicitado, atempadamente.
Comparecer nas reuniões de encarregados de educação convocadas.
Dar informações que considere necessárias à elaboração do processo individual do seu educando.
Formular pareceres e sugestões que sejam solicitados pelo diretor de turma.
Corresponsabilizar-se com o diretor de turma /conselho de turma no cumprimento do PAP do seu educando.
Responsabilizar-se pela reparação ou substituição de
qualquer material ou artigo danificado pelo seu educando.
Acompanhar regularmente as atividades curriculares
disciplinares e não disciplinares e de enriquecimento
do currículo, nas quais o seu educando participe.
Zelar pela assiduidade e pontualidade do seu educando.
Colaborar na função educativa da escola, fomentando junto do seu educando o hábito de se expressar
de forma correta e educada.

12- Promover junto do seu educando hábitos de trabalho/estudo.
13- Providenciar para que o aluno possua o material necessário às atividades letivas e que seja portador do
mesmo quando necessário.
14- Verificar regularmente a caderneta escolar e responder às mensagens enviadas pelos docentes através da
mesma.
15- Verificar regularmente os cadernos diários e restantes materiais de apoio.
16- Conhecer as linhas gerais de funcionamento da escola e do sistema educativo.
17- Inquirir o seu educando sobre a existência ou não de
outras informações fornecidas pela escola e pela associação de pais e encarregados de educação.
18- Sensibilizar o seu educando para o cumprimento do
regulamento interno.
19- Cumprir o regulamento interno.
SECÇÃO V
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO
Artigo 151.º
Âmbito
A associação de pais e encarregados de educação congrega e representa pais e encarregados de
educação dos alunos inscritos na escola, competindo-lhe difundir a atividade associativa e outras
afins, no sentido de se obter forte elo que ligue por
mútuo interesse os associados, a escola e a família,
bem como outros interessados em colaborar; rege-se
por estatuto próprio de acordo com as disposições
legais definidas no Código Civil.
Artigo 152.º
Direitos
1- São direitos da associação de pais e encarregados de
educação:
a) Fazer-se representar no conselho da comunidade educativa.
b) Participar nas atividades desenvolvidas pela
escola.
c) Beneficiar de informação e apoio documental
da escola.
d) Reunir com o conselho executivo da escola,
uma vez por período, conforme previsto na
lei.
e) Obter as condições necessárias à realização
de reuniões da associação e desta com os pais
e encarregados de educação.
f)
Obter da escola, toda a colaboração na divulgação das suas iniciativas, que tenham sido
explicitamente autorizadas pelo presidente
do conselho executivo.
g) Conhecer o regulamento interno.
Artigo 153.º
Deveres
1- São deveres da associação de pais e encarregados de
educação:
a) Solicitar ao presidente do conselho executivo, com o prazo mínimo de dez dias úteis,
as reuniões que entenda realizar na escola
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h)
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com os seus associados e outros pais e encarregados de educação.
Informar o presidente do conselho executivo,
das respetivas convocatórias.
Dar conhecimento ao presidente do conselho
executivo da documentação a afixar na escola, em local previamente indicado para tal.
Solicitar com a antecedência mínima de
cinco dias úteis, a cedência das instalações
necessárias a atividades da associação.
Solicitar ao presidente do conselho executivo, a distribuição de convocatórias ou outra
documentação.
Colaborar, em conjunto com os órgãos de
gestão, na resolução de problemas que afetam
a vida escolar dos alunos.
Promover sessões de reflexão visando a sensibilização para questões relacionadas com a
vida escolar dos alunos, junto dos restantes
pais e encarregados de educação.
Divulgar o regulamento interno.
Cumprir o regulamento interno.

Artigo 154.º
Funcionamento
A associação de pais da escola, possui um armário
na escola, tendo acesso ao mesmo sempre que a sala
esteja livre, sendo necessária apresentação de identificação.
Todos os pedidos de instalações e serviços da escola
para uso da mesma devem ser solicitados, por escrito, ao presidente do conselho executivo com pelo
menos 48 horas de antecedência.
SECÇÃO VI
ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES

Artigo 155.º
Funcionamento
1- A sede da associação de estudantes da escola, caso
venha a existir, situar-se-á em local a definir pelo
conselho executivo, e deverá estar devidamente
identificada.
2- Todos os pedidos de instalações ou serviços da escola para uso da mesma devem ser solicitados ao
presidente do conselho executivo, por escrito, com
pelo menos 48 horas de antecedência.
3- As instalações e equipamentos cedidos pela escola
devem ser zelados, ficando a sua manutenção e / ou
reparação a cargo da mesma em caso de utilização
indevida.

CAPÍTULO X
CONSTITUIÇÃO DE TURMAS
Artigo 156.º
Procedimentos
Para além do previsto na Portaria n.º 265/2016, de 13
de julho, e das demais diretrizes emanadas superiormente, as turmas devem sempre que possível:
a) Manter a mesma identificação ao longo dos anos
de escolaridade;
b) Manter respetivamente os mesmos alunos, salvaguardando situações devidamente justificadas
pelo conselho de turma;

c)

As solicitações, dos encarregados de educação,
que possam interferir na constituição das turmas, devem ser apresentadas no ato da matrícula, sendo qualquer outra solicitação apresentada fora deste ato apenas aceite até à primeira
semana de julho, salvaguardando-se sempre os
interesses da escola;
d) Após a afixação das turmas não serão feitas
quaisquer alterações, salvaguardando situações
devidamente justificadas;
CAPÍTULO XI
AVALIAÇÃO DOS DISCENTES

1-

2-

34-

5-

6-

Artigo 157.º
Avaliação dos alunos
No que concerne à avaliação dos alunos, aplica-se o
plasmado no Despacho Normativo n.º 3/2016 de 9 de
novembro e demais legislação específica para as diferentes ofertas formativas;
Os critérios de avaliação são aprovados em conselho
pedagógico anualmente e encontram-se publicitados na
página web da escola.
Os critérios de progressão são os definidos no Despacho Normativo n.º 3/2016 de 9 de novembro.
Desde que a legislação em vigor não o contrarie, a nomenclatura utilizada na avaliação dos alunos é a seguinte:
a) Insuficiente – 0% a 49%
b) Suficiente – 50% a 69%
c) Bom – 70% a 89%
d) Muito Bom – 90% a 100%
A conversão entre os valores percentuais e a escala de
avaliação interna obedece, no ensino regular e percursos curriculares alternativos, ao seguinte:
a) 0% a 19% – Nível 1
b) 20% a 49% – Nível 2
c) 50% a 69% – Nível 3
d) 70% a 89% – Nível 4
e) 90% a 100% – Nível 5
A conversão entre os valores percentuais e a escala de
avaliação interna, nos cursos de educação e formação,
faz-se de acordo com a tabela de reconversão que constitui o anexo XI da Portaria n.º 73/2011, de 30 de junho.
CAPÍTULO XII
ASSIDUIDADE DOS DISCENTES

1-

2-

Artigo 158.º
Regulamentação
No que concerne à assiduidade dos alunos, aplica-se o
plasmado no Decreto Legislativo Regional n.º
21/2013/M, de 25 de junho.
As faltas podem ser marcadas da seguinte forma:
a) Por ausência do aluno;
b) À quarta falta de material didático ou equipamento, desde que as três faltas anteriores tenham
sido comunicadas, pelo meio mais expedito, ao
encarregado de educação e diretor de turma;
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c)

3-

45-

6-

7-

8-

Por ordem de saída da sala de aula, utilizando a
folha de participação e entregando-a no conselho executivo.
Na justificação de faltas, o encarregado de educação ou
o aluno quando maior de idade:
a) Deve entregar a justificação, por escrito, através
da caderneta, no ensino básico, e em impresso
próprio no secundário, até três dias úteis;
b) Superior a cinco dias é entregue justificação médica;
c) As justificações referidas na alínea a) são entregues ao DT;
d) As justificações referidas na alínea b) são entregues ao gestor do aluno, nos serviços administrativos;
As justificações devem ser apresentadas previamente,
se previsível, ou até ao 3.º dia útil.
Consideram-se justificadas as faltas determinadas por
motivos de força maior, devidamente comprovados e
aceites pelo diretor de turma.
Caso o aluno entregue a justificação fora de prazo, o
diretor de turma poderá aceitá-la até 5 dias úteis, pedindo parecer ao conselho executivo.
Quando um aluno faltar justificadamente às atividades
escolares:
a) Os docentes das disciplinas em causa devem
implementar medidas adequadas de recuperação de aprendizagem caso as faltas determinem atrasos a este nível.
Sempre que se verifique a ultrapassagem do limite de
faltas são aplicadas as medidas de recuperação e de integração definidas em conselho pedagógico, designadamente:
a) As atividades de recuperação da aprendizagem, decididas pelo docente, são comunicadas, por este, ao aluno, ao encarregado de
educação e ao diretor de turma;
b) O docente responsável pela aplicação das atividades de recuperação entrega um relatório
ao diretor de turma, especificando a realização e a avaliação da medida aplicada e este
envia-o ao coordenador de ciclo;
c) O diretor de turma regista no PAT todos os
alunos sujeitos a medidas de recuperação, especificando as disciplinas e momentos da sua
aplicação;
d) O diretor de turma solicita por ofício a desconsideração de faltas do aluno ao Presidente
do conselho executivo;
e) O ofício original é arquivado nos serviços administrativos e uma cópia digital no PIA do
aluno;
f) O Coordenador de ciclo apresenta em conselho pedagógico, no final do ano letivo um balanço da aplicação desta medida;
g) As atividades de recuperação são realizadas
durante os trinta dias seguintes à ausência do
aluno que originou o excesso de faltas e no
período suplementar ao horário letivo.

CAPÍTULO XIII
MEDIDAS EDUCATIVAS DISCIPLINARES
Artigo 159.º
Enquadramento
1- As medidas educativas disciplinares regem-se pelo
disposto no Decreto Legislativo Regional n.º
21/2013/M de 25 de junho, nomeadamente do artigo
24.º ao 37.º.
2- A utilização do telemóvel e ou equipamento áudio
no interior de uma sala de aula, sem autorização expressa do docente, implicará a sua apreensão e entrega no conselho executivo, que o devolverá ao diretor de turma para que sejam desencadeados os procedimentos formais necessários no âmbito das medidas educativas disciplinares;
3- Em conformidade com a alínea c) do n.º 2 do artigo
26.º do Decreto Legislativo Regional n.º21/2013/M
de 25 de junho, são consideradas as seguintes medidas de inibição:
3.1. Inibição de participação em clubes.
3.2. Inibição de participação em visitas de
estudo.
3.3. Sempre que o aluno seja inibido de participar em visitas de estudo, deverá realizar atividades formativas em conformidade com um plano delineado pelo conselho de turma.
4- De acordo com o artigo 27.º do Decreto Legislativo
Regional n.º21/2013/M de 25 de junho, consideramse atividades de integração na escola ou na comunidade:
a) Varrer;
b) Limpar o jardim;
c) Limpar salas e casa de banho;
d) Ajudar nos trabalhos de manutenção;
e) Ajudar no refeitório e no bufete.
4- Ao ser aplicada a medida disciplinar corretiva de
ordem de saída da sala de aula, o aluno deve ser
encaminhado para a sala definida para a operação
gabinete. Caso esta não esteja disponível, o aluno
é encaminhado para a biblioteca.
5- Ao aluno que for aplicada uma medida disciplinar
superior à repreensão registada, e que se encontre
fora da escolaridade obrigatória, transitará imediatamente para o regime.pós-laboral.
6- No âmbito do cumprimento de medidas corretivas,
as mesmas poderão ser cumpridas com entidades
locais ou localmente instaladas, concretizando-se
através da celebração de protocolos.
7- Em determinados casos, poderão ser aplicadas
pelo presidente do conselho executivo medidas
não previstas nos pontos anteriores deste artigo,
tendo em consideração fatores relevantes que o
justifiquem.

CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 160.º
Vigência de mandatos
1- Os mandatos expiram com o términus ou cessação
do mandato do órgão de gestão.
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1-

2-

3-

4-

Artigo 161.º
O não cumprimento deste regulamento implica a
aplicação de procedimentos e penas de acordo com
a legislação em vigor.
As situações não previstas neste regulamento serão
geridas e regulamentadas pelo conselho executivo,
ouvidos os presidentes do conselho pedagógico e do
conselho da comunidade educativa, até à alteração
do mesmo, pelo conselho da comunidade educativa.
Este regulamento entra em vigor após a sua aprovação final pelo conselho da comunidade educativa
desta escola, devendo ser dado conhecimento a toda
a comunidade escolar através da página Web da escola e arquivado na biblioteca onde possa ser consultado.
O presente regulamento tem a validade de quatro
anos a partir do momento da sua aprovação, salva-

guardando as alterações pontuais que possam eventualmente vir a ser feitas, durante a vigência do documento.
5- As alterações a este regulamento surgirão em
adenda.
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ANEXOS

Anexo I - Departamentos Curriculares
Departamentos Curriculares
Atendendo ao disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho

Designação

Disciplinas/Modalidades

Português
Francês
Inglês
Departamento de Línguas
Outras Línguas Estrangeiras
Cidadania e Desenvolvimento
Educação Especial
(1)
História e Geografia de Portugal
História
Geografia
Departamento de Ciências Humanas e Sociais
Economia e Contabilidade
Educação Moral e Religiosa Católica
Cidadania e Desenvolvimento
(1)
Matemática
Departamento de Ciências Exatas e da Natu- Ciências Naturais
Físico-Química
reza e Tecnologias
Tecnologias de Informação e da Comunicação
(1)
Educação Visual
Educação Tecnológica
Educação Física
Departamento de Expressões
Educação Musical
Projetação Gráfica (oferta de escola)
Música e Dança (oferta de escola)
(1)
(1) Integra ainda outras disciplinas e especificações consideradas afins, designadamente disciplinas da componente
de formação tecnológica, especificações terminais dos cursos tecnológicos.

Anexo II - Horas de redução equiparadas a serviço letivo
Horas de redução equiparadas a serviço letivo
Mapa I
Estruturas de gestão intermédia de cariz pedagógico e técnico pedagógico
Crédito Global de Horas Semanais
Atendendo ao disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 21/2006/M, de 21 de junho,
e ao Despacho n.º 17/2006, de 4 de julho
Estruturas de gestão intermédia
Coordenador de Departamento Curricular
Representante de Disciplina

Delegado de Disciplina

Diretor de instalações específicas

Total de horas semanais
3h
Até 2 docentes – 1h

Em revisão

1h
Menos de 20 turmas – 6h

Coordenador de Ciclo
A partir de 20 turmas – 7h
Diretor de Turma
Assessoria ao Conselho executivo

Mínimo de 2h
Variável

Assessor do Ensino Recorrente

6h

Coordenação da Formação Contínua

6h

Coordenador das Atividades de Enriquecimento do Currículo

4h

Coordenador e Dinamizador de Biblioteca

2h

Assessor Jurídico (quando houver)

2h

Coordenador de Apoio Pedagógico a)
Coordenador do Secretariado de Exames

3h
4h

a) Das horas atribuídas, duas são, preferencialmente, da componente não letiva de trabalho no estabelecimento de ensino.

Mapa II
Outras reduções da Componente Letiva
Estruturas de gestão intermédia

N.º de horas semanais

Presidente do conselho executivo

35 a)

Vice-Presidentes do Conselho executivo

35 a)

Presidente do Conselho da comunidade educativa

2 b)

Coordenador do Desporto Escolar
Orientador de Equipa/Grupo
Coordenador de Atividade interna
Diretor de Instalações Desportivas e de Educação Física
Diretor de Curso de Educação e Formação-(CEF)
Mediador Pessoal e Social do Curso de Educação e Formação de Adultos(CEFA)
Tutor

c)
5 d)
e)
Até 6 f)
4 d)
2 d)
4 g)

Coordenador de TIC

h)

Diretor de Curso Profissional

3 i)

a) Conforme o ponto 3 da Cláusula 5.ª do Capítulo II do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 4/2015 de 17 de novembro
b) Conforme o ponto 3 do artigo 8º do Decreto Legislativo Regional nº 21/2006/M de 21 junho
c) Conforme o ponto 3. do Despacho nº 109/2005 de 26 de outubro
d) Conforme outubro a alínea u) do ponto 2 do artigo 16.º da Portaria n.º 265/2016 de 13 de julho
e) Conforme o ponto 13. do Despacho nº 109/2005 de 26 de outubro
f) Conforme o disposto no ponto 3.1. do Despacho n.º 42/2010 de 28 de julho, conjugado com o artigo 91º deste
Regulamento
g) Conforme o artigo 44º do Decreto Legislativo Regional nº 21/2006/M de 21 junho
h) Conforme Despacho normativo n.º 3/2010, de 21 de outubro
i) Conforme ponto 33.2 do Despacho nº 14758/2004 de 23 de julho e ofício nº 3102/5 de 14 de setembro de 2012,
da DRE.

ANEXO III - Regulamentos das instalações da escola
Regulamentos das instalações da escola
(1)
Gabinete de Audiovisuais
1-

Objetivo

O presente regulamento tem por objetivo definir normas de funcionamento do gabinete de audiovisuais bem como estipular
regras para o processo de requisição e registo de avarias do material audiovisual e didático.
2-

Localização

O Gabinete audiovisual encontra-se situado no pavilhão 1 junto à secretária da funcionária do pavilhão.
3-

Horário

O horário de funcionamento do gabinete audiovisual está devidamente afixado na porta do gabinete. Neste horário os
docentes poderão recorrer ao coordenador de TIC para solicitar apoio numa determinada atividade que pretendam desenvolver ou para pedir apoio técnico.
4-

Requisições

São objeto de requisição todo o material audiovisual e didático disponível no gabinete para o efeito. Para uniformizar o
procedimento da requisição do material estipula-se o seguinte:
a.

O material existente no gabinete é para uso exclusivo dos membros da escola, para fins pedagógicos e
só pode sair da mesma mediante autorização do Conselho executivo, com conhecimento do Coordenador
de TIC.

b.

As requisições são feitas através da internet, em aplicação própria, disponível na secção serviços online
em www.ebecl.com

c.

As requisições (material audiovisual ou didático) deverão ser feitas com um mínimo de 24 horas de
antecedência.

d.

Em situações pontuais e verificando-se a existência de material disponível, pode o funcionário facultar
o material pretendido desde que não interfira com nenhuma requisição já efetuada.

e.

O material é requisitado por tempo letivo, para determinada data. Apenas as câmaras de vídeo, aparelhagem e máquina fotográfica poderão ser requisitadas por turnos ou por mais tempo com o conhecimento do Coordenador.

f.

De modo a permitir o uso dos materiais por parte de todos os docentes da escola, sempre que se verificarem situações de uso constante por parte de um docente, impossibilitando que outro docente use o
material em causa, será dada prioridade a este último, devendo sempre o primeiro ser informado pelo
coordenador dos motivos pelos quais a sua requisição não foi aceite.

5-

Material Requisitado
a) O material requisitado deverá ser entregue no mesmo estado de conservação em que saiu do gabinete.
Caso o docente detete alguma anomalia ou tenha danificado acidentalmente o material, deve sempre
informar o funcionário de serviço.
b) Quando o funcionário recolhe o material da sala deve sempre certificar-se que o equipamento está completo. Caso constate a falta de algum componente, deve preencher o relatório de ocorrências identificando a sala e o docente que utilizou o material.

c)

São proibidas toda e qualquer cópia de materiais requisitados (Dvd’s; Cd’s; cassetes de vídeo ou outros)
seja qual for o motivo justificado;

d) É proibida a cedência de todo ou qualquer material requisitado a terceiros, seja qual for o motivo justificado;
e)

O funcionário que entrega o material apenas irá colocá-lo sob a secretária do docente não efetuando
qualquer ligação, devendo o docente para o efeito e quando for necessário, solicitar antecipadamente
apoio ao Técnico de Informática ou ao coordenador de TIC;

f)

Os computadores portáteis do Gabinete dos Audiovisuais são para uso exclusivo nas salas de aula, sendo
devidamente requisitados para o efeito. O docente deve dirigir-se ao gabinete de audiovisuais antes da
sua aula para auxiliar no transporte dos portáteis.

Laboratório Móvel
a) É da responsabilidade do docente que requisita o laboratório móvel certificar-se que os computadores
estão devidamente encerrados e arrumados nos respetivos compartimentos e que estão ligados à corrente.
Qualquer anomalia detetada deve ser reportada no impresso próprio que se encontra dentro do laboratório móvel para que seja tomado o procedimento de reparação. Em situação alguma deve o material que
integra o laboratório sair da sala de aula.
b) É da responsabilidade do funcionário verificar se o laboratório móvel está devidamente arrumado e a
carregar. Quando for detetada alguma situação anómala deve o funcionário registar por escrito essa
anomalia e dar conhecimento ao Coordenador de TIC.
c)

Não deverão ser deixados documentos, pastas ou outras informações nos computadores. Quaisquer
informações neles contida pode ser apagada a qualquer momento.

(2)
Instalações de Educação Tecnológica
1.

Objetivo

O presente documento regulamenta os procedimentos de utilização das instalações de Educação Tecnológica.
2.

Localização

As instalações de Educação Tecnológica encontram-se situadas no pavilhão três, na sala doze.
3.

Procedimentos de Utilização

Considerando sobretudo o grau de perigosidade das máquinas e ferramentas que integram as instalações de Educação
Tecnológica, deverão observar-se os seguintes requisitos de utilização:
a) Ser utilizado, sempre que possível, na sala específica, que está devidamente adaptada paro o efeito;
b) Os alunos só poderão utilizar as instalações e o equipamento de Educação Tecnológica devidamente acompanhados
pelos docentes das disciplinas habilitadas para o efeito, nas respetivas aulas.
c)

O aluno que esteja a desenvolver projetos na área das tecnologias, cuja identificação conste nos respetivos projetos,
também poderá usar o equipamento de Educação tecnológica, desde que devidamente acompanhados por um Docente habilitado para o efeito.

d) Os alunos deverão comunicar de imediato ao Docente qualquer anomalia que detetem no decorrer da aula.
e)

O Docente deverá verificar a operacionalidade dos equipamentos antes de iniciar a aula, ou qualquer atividade com
os alunos.

f)

A retirada de equipamentos e/ou ferramentas das instalações só deverá ser possível para atividades desenvolvidas
pelos conselhos de disciplina habilitados para o efeito, sob a vigilância destes.

g) O ponto referido na alínea anterior, deverá implicar o preenchimento de uma ficha, dirigida ao Conselho executivo,
para deferimento, com a discriminação de todas as ferramentas e/ou equipamento a utilizar fora da sala de aula
específica, devidamente assinada pelo docente do conselho de disciplina responsável pela atividade, da qual deverá
ser dado parecer prévio do Diretor de Instalações;
h) A situação referida na alínea f) deverá implicar uma avaliação prévia das condições de utilização, feita pelo docente
requisitante, o qual ficará responsável pela segurança dos intervenientes e pela colocação de todo o material nas
instalações de Educação Tecnológica, em perfeitas condições;
i)

A utilização de equipamentos/ferramentas por outros docentes, que não sejam da disciplina de Educação Tecnológica, depende do preenchimento de impresso próprio.

j)

Outras situações não previstas neste regulamento, competirá ao C.Ex definir, com parecer prévio do diretor de
instalações.

(3)
Instalações de Educação Visual e de Educação Tecnológica
Artigo 1: Localização:
O Gabinete de Educação Visual e de Educação Tecnológica desta escola, situa-se no Pavilhão 1.
Artigo 2: Distribuição das salas:
Existem duas salas destinadas a lecionar a disciplina, estando situadas também no pavilhão 1. As salas estão identificadas da seguinte forma: sala 1/1 e sala 2/1, ambas têm armários para guardar os materiais e trabalhos dos alunos, bem
como materiais e utensílios para uso da disciplina. Cada sala está apetrechada com uma pia e com um contentor de barro.
Artigo 3: Horário:
1. O gabinete encontra-se disponível durante todo o dia para os docentes da disciplina;
2.

Diretor de Instalações: por semana existem duas horas marcadas no horário de respetivo docente, que se
encontrará afixado no placard existente no gabinete.

Artigo 4: Utilização do Equipamento:
1. Só é permitida a utilização do equipamento da disciplina pelos respetivos docentes e alunos, com a exceção de ser
efetuado um pedido de empréstimo em impresso próprio ao Conselho executivo, com parecer do Diretor de Instalações/Delegado, por parte de qualquer docente, mediante o preenchimento de um documento próprio. Este empréstimo só é permitido desde que o equipamento não esteja a ser utilizado por nenhum docente de EV nem de ET e
ofereça segurança de utilização ao docente requisitante.
2.

No fim de cada aula, o docente deverá verificar se o equipamento e materiais utilizados durante a mesma se encontram no respetivo lugar, devendo este apresentar o mesmo estado de conservação;

3.

Sempre que o equipamento fique danificado, após a sua utilização, o responsável deverá comunicar ao Diretor de
Instalações e fazer a participação por escrito de forma a ser dado o devido seguimento, e consequente restauro ou
substituição.

Artigo 5: Aquisição:
1. Sempre que o Diretor de Instalações tenha conhecimento de um material ou utensílio que favoreça o desempenho
da disciplina, deve apresentar a proposta de aquisição ao conselho de disciplina durante a reunião, e ficar registado
em ata o parecer do conselho de disciplina. Posteriormente a requisição deverá ser encaminhada para o Conselho
executivo.
2.

Aos outros elementos do conselho de disciplina, cabe o dever de analisar a proposta do Diretor de Instalações /
Delegado de disciplina, dar o seu parecer e sempre que possível, propor também novas aquisições, dando a conhecer
marcas e locais de aquisição.

CERÂMICA
Lista de inscrição para a utilização da Múfla
Docente

Ciclo

Data / Início

Data / Termo

Chacota

Vidragem

Obs: Atendendo a que a múfla está a cuidado do delegado e diretor de instalações de ET do 2º Ciclo, os docentes do grupo
240 e do 2º ciclo têm prioridade sobre todos os outros.
A requisição deve ser feita junto do delegado de ET
O(A) Diretor(a) de Instalações / Delegado (a) de disciplina
________________________________________

Parecer /Autorização
_________________
O Presidente do conselho
executivo
_________

NOTA DE EMPRÉSTIMO

Obs: Atendendo a que as ferramentas e utensílios são para uso dos docentes e alunos nas aulas de ET, os empréstimos destes
materiais só são autorizados se não estiverem a ser utilizados pelos docentes da disciplina. A solicitação deste pedido deve
Material / Utensílio

Quantidade
/
Cor

Data de
empréstimo

Data prevista de
entrega

Docente solicitou o
empréstimo

ser feita junto da diretora de instalações / delegado de disciplina.
Parecer /Autorização
____________
O(A) diretor(a) de instalações / delegado(a) de disciplina
___________________

Docente
que emprestou

Data de
entrega

Assinatura
de quem
entrega e
recebe

(4)
Instalações Desportivas
Regras de Funcionamento das Instalações Desportivas
Utilização das Instalações nas Aulas de EF e Atividades do Desporto Escolar

1. Neste estabelecimento escolar existem os seguintes recintos desportivos: campo 1 (grande), campo 2 (pequeno), pista
(redor do campo 1), ginásio (14m x 7m) e uma zona coberta com 4 mesas de Ténis de Mesa.
2. No início de cada ano letivo, será elaborado pelo Diretor de Instalações Desportivas o mapa de distribuição das instalações
desportivas, tendo em conta o horário da disciplina de Educação Física das turmas existentes na escola e o horário dos núcleos
do Desporto Escolar. O mesmo deverá ser afixado em local apropriado.
3. A disciplina de Educação Física tem prioridade na distribuição das instalações relativamente aos Núcleos do Desporto
Escolar.
4. Cabe a cada Professor de Educação Física elaborar a Planificação de Turma, tendo em conta o mapa de distribuição das
instalações desportivas. Os Professores de Educação Física dos Cursos de Educação e Formação, dos Percursos Curriculares
Alternativos e das Turmas do Ensino Secundário devem comunicar, com antecedência, ao Diretor de Instalações o plano
curricular da disciplina, devido à orgânica destes cursos.
5. Os Professores devem ter em conta as modalidades que se podem abordar nos diferentes recintos desportivos, tais como:
Campo n.º 1 (grande) - Andebol / Futebol / Voleibol / Badminton
Campo n.º 2 (pequeno) - Voleibol / Basquetebol / Badminton (Andebol e Futebol apenas em atividades do Desporto Escolar)
Pista - Voleibol / Basquetebol / Atletismo / Badminton (Andebol apenas em atividades do Desporto Escolar)
Ginásio - Ginástica / Judo / Luta / Dança / Aeróbica /Atletismo (salto em altura).
Mesas de Ténis de Mesa - Ténis de Mesa
6. O professor é responsável por deixar o espaço que utilizou, nas melhores condições.
7. Sempre que um professor ou funcionário detete algum dano, em qualquer equipamento ou instalação, deve informar o
Diretor de Instalações Desportivas.
8. Por questões de higiene não é permitido comer nas instalações desportivas.

Requisição e Utilização do Material Desportivo
1. O material desportivo de apoio às aulas de Educação Física encontra-se na arrecadação de material situada ao lado dos
balneários do 3º Ciclo. Na arrecadação do material só entram professores e funcionários adstritos a esta. É vedada a entrada
de alunos nestas instalações.
2. O professor requisita o material necessário para as suas aulas ao funcionário. A requisição é feita através de ficha de
requisição própria, preenchida pelo funcionário, da qual constará a identificação do professor, a turma a que se destina, o tipo
e quantidade de material requisitado.
3. O transporte do material poderá ser da responsabilidade dos alunos, de acordo com os critérios definidos pelo professor de
cada turma, devendo respeitar as regras de segurança e de preservação.
4. O professor é responsável pelo material que requisitou, devendo devolvê-lo em boas condições. Na falta de algum material,
o professor deverá, no mesmo dia, discriminar a ocorrência, em impresso próprio, que será posteriormente dirigido ao Diretor
de Instalações Desportivas, de modo a providenciar a recuperação ou proceder ao abate do mesmo.
5. O funcionário deve preparar o material solicitado e deve verificar o material depois de devolvido.
6. O material só deverá ser utilizado para os fins a que se destina.

7. Fora das aulas e dos núcleos do desporto escolar, o empréstimo de material aos alunos, por parte dos professores ou
funcionários, é proibido.

Regras Específicas de cada Instalação Desportiva
Ginásio
1. O Ginásio é um espaço vocacionado para a prática das aulas de Educação Física;
2. Os alunos só poderão entrar no ginásio quando o professor responsável estiver presente;
3. Não é permitida a entrada de alunos e a utilização dos materiais desportivos sem que para tal estejam devidamente calçados
(ex: “Sabrinas” ou descalços);
4. Os alunos/professor no fim de cada aula deverão arrumar o material utilizado e preservar todo o material existente no
Ginásio.
5. Não é permitida a utilização de bolas nesta instalação.
6. Os pedidos de utilização do Ginásio fora do horário afixado deverão ser dirigidos ao Presidente do conselho executivo.

Pista e Campos n.º 1 e n.º 2

1. Manter a porta dos recintos sempre fechada.
2. Os alunos que têm aula de Educação Física só devem entrar nos recintos após a chegada do Professor.
3. No decorrer de uma aula não é permitida a presença de alunos estranhos à turma, no recinto desportivo utilizado.
4. É proibido utilizar os recintos sem o devido equipamento desportivo (ex: sapatilhas).

Mesas de Ténis de Mesa
1. A disciplina de Educação Física e os Núcleos de Desporto Escolar têm prioridade na utilização deste
equipamento.
2. Quando estiver a decorrer uma aula ou treino de desporto escolar neste espaço, é proibida a circulação e permanência de
alunos externos à turma ou núcleo.

Balneários
1. Existem 4 balneários de apoio, um masculino e um feminino para o 2.º ciclo, situados no piso superior da piscina, e um
masculino e um feminino para o 3.º ciclo no piso inferior da piscina, ao lado da arrecadação do material desportivo.
2. Só é permitido o acesso aos balneários aos alunos que estejam em aulas de Educação Física, em treinos do Desporto
Escolar ou em atividades desportivas devidamente autorizadas pelo Grupo de Educação Física ou pelo Conselho executivo.
3. Os balneários servem unicamente para os alunos trocarem de roupa e realizarem a sua higiene pessoal.
4. Os professores e funcionários não se responsabilizam por qualquer objeto de valor ou adorno desaparecido.

Utilização das Instalações Desportivas Exteriores nos Tempos Livres
1. O campo 1, a pista e as mesas de Ténis de Mesa poderão ser utilizadas, se não estiverem a decorrer aulas de Educação
Física ou núcleos de Desporto Escolar nesse recinto. A lotação máxima permitida é de 12 alunos por recinto. Se a Pista estiver
ocupada, a entrada dos alunos para o campo 1 deve ser efetuada pela porta lateral que deve ser aberta apenas para este efeito.

2. Além do exposto no ponto anterior, os recintos podem ser abertos para utilização dos alunos, nos intervalos e no período
de almoço, exceto se estiverem agendadas aulas ou atividades do desporto escolar.
3. Para poderem utilizar os recintos desportivos e as mesas de Ténis de Mesa, os alunos devem trazer o seu próprio material
desportivo.
4. É obrigatório respeitar a indicação das modalidades que se podem praticar em cada recinto desportivo.
5. Os alunos que utilizarem os recintos desportivos devem abandoná-los antes de dar o toque de entrada do tempo letivo
seguinte por forma a agilizar a entrada das turmas.
6. Alunos que estejam a faltar às aulas ou que tenham sido excluídos das aulas por mau comportamento não podem utilizar
os recintos desportivos, assim como os alunos com registo de ocorrências e participações disciplinares.
7. Os recintos só poderão ser utilizados caso as condições climáticas o permitirem.
Artigo 7.º
Funcionários
1. Durante o período curricular a ocupação normal e plena das instalações desportivas implica os seguintes funcionários em
funções de apoio às atividades desportivas: um na arrecadação do material, dando apoio aos campos n.º 1 e n.º 2, à pista e
mesas de ténis de mesa, e um no ginásio;
2. Os funcionários designados para as instalações desportivas têm como principais tarefas e funções a desempenhar:
a) Zelar, em colaboração com professores e alunos, pelo bom funcionamento das atividades desportivas;
b) Entregar, receber, verificar e arrumar o material requisitado pelos professores, de acordo com o estabelecido no regulamento. Compete ao funcionário entregar todo o material solicitado para a aula, na porta da arrecadação, evitando assim a
entrada dos alunos;
c) Verificar a quantidade e estado do material existente;
d) Colaborar com os docentes, sempre que solicitados, na montagem/desmontagem do material utilizado nas aulas;
e) Manter arrumadas e em boas condições de higiene, todas as instalações (espaços de aula, balneários e arrecadação do
material desportivo);
f) Proibir a utilização de jogos com bola fora dos recintos desportivos;
g) Controlar a entrada e saída dos alunos que estejam a utilizar os recintos desportivos nos tempos livres;
h) Dar conhecimento ao Diretor de Instalações Desportivas de todas as infrações ao regulamento que presenciarem no exercício das suas funções;
i) Zelar pelo cumprimento das disposições do presente regulamento.

Anexo IV-Regulamento de utilização dos laboratórios de Informática
1.

Não é permitida a permanência de alunos nos laboratórios sem a presença do professor;

2.

O professor é o primeiro a entrar e o último a sair dos laboratórios verificando o estado dos equipamentos;

3.

Os disjuntores e/ou interruptores existentes nos laboratórios não deverão ser desligados;

4.

Não é permitido retirar e/ou mudar qualquer dispositivo do respetivo lugar;

5.

Não é permitido ligar/desligar o computador sem a autorização do professor;

6.

Não é permitido instalar qualquer tipo de software ou hardware, a menos que seja autorizado pelo professor;

7.

Não é permitido danificar qualquer equipamento informático e instalações em geral;

8.

Não é permitido jogar nos laboratórios, a menos que os conteúdos das aulas o exijam;

9.

Não é permitido consumir alimentos ou ingerir líquidos nos laboratórios;

10. Não é permitido a mudança do lugar na sala de aula sem a permissão do professor;
11. Não são permitidas conversações on-line a não ser no âmbito dos conteúdos disciplinares;
12. Não é permitido visitar sites com conteúdo xenófobo, pornográfico ou outros que incitem à violência;
13. Qualquer problema detetado no funcionamento do computador deve ser imediatamente comunicado ao professor;
14. Qualquer dano no material informático causado propositadamente ou devido à sua má utilização por parte dos alunos
será considerado da sua inteira responsabilidade;
15. É obrigatório deixar o seu local de trabalho sempre arrumado e limpo;
16. O telemóvel deverá estar desligado;
17. Não é permitido o armazenamento de qualquer ficheiro nos computadores existentes nos laboratórios. No final de
cada aula, os alunos deverão guardar o seu trabalho numa drive virtual, de forma a evitar a transmissão de vírus
informáticos. Poderá ser aberta uma exceção para a utilização da pendrive aos alunos que não tenham internet;
18. Não é permitido desrespeitar estas regras.

ANEXO V-Regulamento dos Cursos de Educação e Formação
Os Cursos de Educação e Formação, doravante designados cursos CEF, ao abrigo do Decreto Legislativo Regional nº17/2005
de 11 de agosto e Portaria nº118/2005/M de 14 de outubro, alterada pela Portaria nº72/2011 de 30 de junho.
DIRETOR DE CURSO (DESIGNAÇÃO)
1.

Rege-se pela alínea a) do art.º 2º do Regulamento anexo a Portaria n.º 118/2005/M, de 14 de outubro.

COMPETÊNCIAS DO DIRETOR DE CURSO
1.
2.

Rege-se pela alínea e) do ponto 2 do artigo 9º do Regulamento anexo a Portaria n.º 118/2005/M, de 14 de outubro.
Compete-lhe, ainda, a coordenação das atividades do conselho de turma sem prejuízo de outras competências fixadas no
regulamento interno, designadamente:
a) Assegurar a articulação entre os Docentes, os formandos, os pais e os encarregados de educação;
b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre Docentes e formandos;
c) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação promovendo a sua participação;
d) Apresentar anualmente ao Conselho executivo um relatório crítico do trabalho desenvolvido.
e) Fazer cumprir o estatuto disciplinar em vigor na entidade formadora/ escola.
f) Cumprir as regras gerais de procedimentos definidas no Regulamento Interno.

CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA PEDAGÓGICA
1.

Rege-se pelo Art.º 8 e alíneas a) do ponto 2 do Art.º 9º do Regulamento anexo à Portaria n.º 118/2005/M, de 14 de
outubro.

COMPETÊNCIAS DA EQUIPA PEDAGÓGICA
1. Rege-se pelo ponto 2 do Art.º 9 do Regulamento anexo à Portaria n.º 118/2005/M, de 14 de outubro.
Compete à equipa pedagógica:
2.

3.

A organização, realização e avaliação do curso, nomeadamente:
a) A articulação interdisciplinar;
b) O apoio à ação técnico-pedagógica dos docentes/outros profissionais que a integram;
c) O acompanhamento do percurso formativo dos formandos, promovendo o sucesso educativo e, através de um
plano de transição para a vida ativa, uma adequada transição para o mercado de trabalho ou para percursos
subsequentes;
d) A elaboração de propostas dos regulamentos específicos da formação prática em contexto de trabalho e da Prova
de Avaliação Final (PAF), os quais deverão ser homologados pelos órgãos competentes da escola e integrados
em anexo no respetivo regulamento interno;
e) A elaboração da PAF.
As reuniões semanais da equipa pedagógica são um espaço de trabalho entre todos os elementos da equipa, propício à
planificação, formulação/reformulação e adequação de estratégias pedagógicas e comportamentais ajustadas ao grupo
turma, de forma a envolver os alunos no processo de ensino-aprendizagem.

CUMPRIMENTO DOS PLANOS DE ESTUDOS
1. Sendo inquestionável o cumprimento da carga horária dos planos previstos para cada itinerário, a reposição das aulas em
falta proceder-se-á da seguinte forma:
a) No caso de faltas pontuais por parte de algum docente, atender-se-á ao seguinte:
(1) Quando por motivos imprevisíveis o docente não possa dar a aula deve de imediato contactar a coordenação
do curso que sempre que possível deverá proceder à substituição do docente.
(2) A permuta entre os docentes da equipa pedagógica é feita quando os respetivos horários sejam compatíveis,
não devendo ser marcada falta, se a aula for efetivamente resposta.
(3) A gestão da compensação das horas em falta seja planeada em reunião da equipa pedagógica.
(4) As situações observadas nas alíneas anteriores deverão ser comunicadas por escrito pelo diretor de curso
ao órgão de gestão da escola;
b) No caso de ausência de algum docente por um período alargado de tempo, procede-se do seguinte modo:
(1) O Diretor de Curso propõe ao Conselho executivo uma permuta dentro da equipa pedagógica;
(2) Qualquer outra situação não contemplada nos pontos anteriores deverá ser exposta ao Conselho executivo

c)

2.
3.

Caso não seja possível dar cumprimento ao disposto no ponto 1 alíneas a) (1), por razões imputáveis ao docente
aplicam-se as seguintes medidas:
(1) Prolongamento da atividade letiva diária ou semanal sem acréscimo em horas extraordinárias;
(2) Diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas relativas ao Natal, Carnaval, Páscoa e final do
3º Período, sendo válido até o período de estágio dos alunos.
(3) A sugestão deverá ser apresentada por escrito ao Conselho executivo que tomará a decisão.
Sempre que um aluno falte, justificadamente, a uma disciplina, deve o docente dar-lhe a possibilidade de recuperar os
conteúdos abordados, através de atividades por si propostas.
A situação observada na alínea anterior deverá ficar devidamente justificada em ata.

VISITAS DE ESTUDO
1. Sempre que se realizem visitas de estudo, as horas efetivas utilizadas durante as mesmas, excluindo as utilizadas nas
deslocações, serão distribuídas pelas disciplinas envolvidas no projeto e consideradas tempos letivos das mesmas, desde
que estas tenham sido objeto de planificação e respetiva aprovação pelo órgão pedagógico da escola.
2. Os docentes que não façam parte da visita de estudo mas que tenham aula nesse dia, deverão compensar posteriormente
a aula em causa.
2.1. Ao observar-se a situação do ponto anterior deverá ser de caráter excecional e devidamente autorizado pelo Conselho executivo.
3. As visitas de estudo fazem parte do plano de formação e como tal é obrigatória a presença do aluno. Num caso excecional,
se o aluno não acompanhar os restantes na visita, deverá realizar tarefas a designar pelos Docentes responsáveis pela
atividade.

Outras situações
1- A apresentação das atas não invalida que o coordenador apresente por escrito as solicitações, sugestões e pedidos,
conforme os restantes órgãos da escola.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS FORMANDOS PARA A FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO
1. Os critérios de seleção serão aplicados pelo diretor de curso, com a colaboração da equipa pedagógica e em conformidade
com o seguinte:
a) Classificação obtida na componente de formação tecnológica;
b) Preferência manifestada pelo formando;
c) Em situação de empate, serão utilizados sucessivamente os seguintes parâmetros:
(1) A classificação obtida nas restantes componentes;
(2) Comportamento/processos disciplinares;
(3) Assiduidade.
FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO (Estágio)
1. Os alunos que não obtenham classificação positiva na componente tecnológica do curso não realizam a formação prática
em contexto de trabalho;
2. A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 95% da carga horária do estágio.
3. Em situações excecionais, em que a falta de assiduidade seja devidamente justificada, os alunos poderão prosseguir o
estágio, desde que totalizem as 210 horas previstas. (Pedindo autorização ao Sr. Secretário Regional de Educação)
4. Os alunos que reprovem no estágio não realizam a PAF.
ACOMPANHAMENTO DA FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO
1. O acompanhamento da formação prática em contexto de trabalho é feito pelo Diretor do Curso, com o apoio da equipa
pedagógica, em estreita articulação com o tutor da entidade enquadradora;
2. O acompanhamento do estágio deverá ser efetuado semanalmente, recolhendo a informação inerente às atividades desenvolvidas pelos formandos nesse período.
3. No estágio os alunos deverão fazer-se acompanhar de uma caderneta onde conste o percurso/atividades a desenvolver
no mesmo.

REGULAMENTO DA PROVA DE AVALIAÇÃO FINAL E FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO TRABALHO
1. Cabe à equipa pedagógica a realização do regulamento da prova de avaliação final e da formação prática em contexto
de trabalho, os quais deverão ser homologados pelos órgãos competentes da escola e integrados no respetivo regulamento
interno, anexos VI e VII.
RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO
1. Os Coordenadores deverão entregar um relatório trimestral em relação à sua atividade de coordenação e ao desenvolvimento das atividades curriculares e de complemento do currículo da turma, o qual deverá ser apreciado pelos órgãos
competentes da escola.
Em tudo o que for omisso no presente regulamento, aplica-se o disposto no Decreto Legislativo Regional nº17/2005 de 11
de agosto e Portaria nº118/2005/M de 14 de outubro, alterada pela Portaria nº 72/2011 de 30 de junho, bem como pela Portaria
nº73/2011 de 30 de junho e nas decisões tomadas, na altura, pelo Conselho executivo.

ANEXO VI - Cursos de Educação e Formação: Regulamento Formação
em Contexto de Trabalho
REGULAMENTO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Estreito Câmara de Lobos

REGULAMENTO
FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO (ESTÁGIO)

Curso: _________
Tipo: ________
Nível: ______

Ano Letivo: 20___ /20 ____

Nº de horas: __________
Início do estágio: ____, ____________, 201__
Conclusão do estágio: ____, __________, 201 __
Alimentação: ______________________________________________

Transportes: Passe de acordo com o escalão da Ação Social Escolar.

Regras do formando / estagiário:

Compete ao formando / estagiário:
Respeitar o horário de trabalho estabelecido no contrato de estágio;
Respeitar as normas de trabalho, de conduta, de segurança e higiene indicadas pelo responsável do estágio
na empresa;
Potenciar a sua integração no quadro do trabalho proposto.
Avaliação de desempenho no estágio
Ao longo do estágio o aluno é avaliado, de acordo com os seguintes critérios:
Rigor e destreza;
Ritmo de trabalho;
Qualidade do Trabalho;
Aplicação das normas de segurança
Capacidade de iniciativa;
Assiduidade / Pontualidade;
Relacionamento Social / Interpessoal;
Conhecimento da área de atividade económica;
Apropriação da cultura da empresa.
A avaliação é contínua, inicialmente qualitativa e no final, quantitativa.
Semanalmente ou Quinzenalmente realiza-se uma reunião entre o Diretor de Curso ou Docente Acompanhante, o
estagiário é o responsável pelo estagiário no local de trabalho com o objetivo de conhecer a evolução ou dificuldades do
estagiário.
Assiduidade do aluno no estágio
O controlo da assiduidade é diário e semanalmente, informado ao Diretor de Curso ou ao Docente Acompanhante.
Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno / formando for devidamente justificada, as
atividades formativas poderão ser prolongadas, a fim de permitir o cumprimento do número de horas estabelecido, tendo em
vista o cumprimento dos objetivos de formação inicialmente definidos. Assim as justificações de faltas serão efetuadas pelos
alunos no prazo máximo de 24 horas, mediante a apresentação de comprovativo, a entregar no local de estágio (fotocópia)
e na Secretaria da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos (original) ao qual será anexado o respetivo
registo semanal de assiduidade ou, em caso de emergência, informadas por via telefónica, ambas as instituições. Neste caso
o aluno deverá, em comum acordo com o local de estágio e coordenador de curso, repor as horas em atraso.
São consideradas justificadas as faltas motivadas pelos fatores previstos no Decreto Legislativo Regional n.º
21/2013/M, de 25 de junho, e Regulamento Interno da escola, bem como demais legislação e regulamentação aplicável.
A assiduidade não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista para a FP.
O aluno que falte injustificadamente a mais de 5% da carga horária prevista ao estágio e/ou cometa atos dolosos
à entidade colaboradora e/ou Escola, será de imediato retirado do estágio, ficando sujeito às sanções descritas no Regulamento Interno da Escola.

Seguros
O formando está coberto pelo Seguro Escolar a cargo da escola. Em caso de acidente(s) no trajeto de/para a empresa,
o formando beneficia das mesmas regalias como se tratasse de um acidente ocorrido na Escola ou no trajeto de casa para a
Escola. Contudo, caso a escola considere pertinente, poderá ser celebrado, em complemento, um seguro de acidentes pessoais
que proteja os alunos contra riscos e eventualidades que possam ocorrer.

É essencial:
❖ Motivação
❖ Disponibilidade
❖ Cumprimento das regras
❖ Boa apresentação e simpatia
❖ Gosto por aprender, sempre!
Documentação a apresentar (processo individual do formando):
❖ Regulamento de estágio (com normas de funcionamento do estágio, nomeadamente, o regime de assiduidade e os
parâmetros de avaliação, contendo as normas de funcionamento do mesmo);
❖ Objetivos do estágio e competências a desenvolver;
❖ Horário a cumprir,
❖ Data de início e de conclusão do estágio,
❖ Plano Individual de Estágio / Roteiro de Atividades;
❖ Ficha de Assiduidade do estágio
❖ Ficha de Avaliação do estágio.
❖ Lista de alunos para seguro escolar
Tomei conhecimento:
Diretor de Curso
_______________________
(assinatura legível)

Aluno(a)
Encarregado de Educação
____________________ ___________________________
(assinatura legível)
(assinatura legível)

____ / ____ / ____

_____ / ____ / _____

_____ / _____ / ______

ANEXO VII - Cursos de Educação e Formação: Prova de Avaliação Final
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos

REGULAMENTO
PROVA DE AVALIAÇÃO
FINAL (PAF)
Curso: _________
Tipo: ________
Nível: ______

Ano Letivo 20___/20______

Índice
Enquadramento Legal .............................................................................................................................................................. 1
Natureza e Âmbito .................................................................................................................................................................... 1
Objetivos........................................ ……………………………………………………………………………………...…….1
Destinatários .................................. ……………………………………………………………………………………………1
Estrutura da prova ..................................................................................................................................................................... 1
Calendarização.......................................................................................................................................................................... 2
Local de desenvolvimento ........................................................................................................................................................ 2
Duração da prova ………………………………………………………………………………………….. ............................ 2
Orientação acompanhamento…………………………………………………………………………………….…. ............... 2
Avaliação ....................................... ……………………………………………………………………………………………2
Constituição do Júri .................................................................................................................................................................. 3
Competências do Júri ................................................................................................................................................................ 4
Procedimentos ……….……………………………………………………………………………………………..............…5

Enquadramento Legal
O presente regulamento estabelece as normas da Prova de Avaliação Final, adiante designada por PAF, no âmbito
do Curso de Educação e Formação de ___________________ - área de formação _______, Itinerário _______, Nível 2 Tipo _______.
Este regulamento rege-se pelo Decreto Regional n.º 17/2005/M, de 11 de agosto e pela Portaria nº72/2011, de 30 de
junho, onde, no artigo 4, ponto 6 refere que no final da formação em contexto de trabalho os alunos terão de realizar
uma Prova de Avaliação Final.

Natureza e Âmbito
1.

A PAF, no curso supracitado, assume o caráter de prova de desempenho profissional e consiste na realização,
perante um júri, de um ou mais trabalhos práticos, baseados nas atividades definidas para o perfil de competências visado, devendo avaliar os conhecimentos e competências mais significativos.

2.

A prova é de caráter individual sendo realizada no final do curso, imediatamente após a conclusão da componente de formação em contexto de trabalho.

3.

Dada a especificidade de cada curso, a prova terá características que deverão ser divulgadas atempadamente aos
alunos.

4.

A PAF é elaborada pela equipa pedagógica do curso.

Objetivos
A PAF integra-se na componente de formação prática e tem como objetivo verificar a aquisição de conhecimentos
e o desenvolvimento de competências técnicas, hábitos de trabalho e atitudes inerentes às funções da área profissional do
curso em que o aluno se insere. Estes objetivos serão observados através de uma sequência de tarefas relacionadas com a sua
área de formação.

Destinatários
Todos os formandos que tenham obtido aprovação na estrutura curricular do curso na Formação em Contexto de Trabalho.

Estrutura da prova
A prova é elaborada pelos docentes da componente de formação tecnológica, de acordo com a matriz, previamente
elaborada.
A prova tem um caráter prático / teórico a qual deverá e incidirá sobre os seguintes pontos:
………………………………………….
………………………………………….
…………………………………………..

Calendarização
A PAF realizar-se-á após a conclusão de formação em contexto de trabalho, no dia ___________ de
______________ de ________________.

Local de desenvolvimento
A prova realizar-se-á nas instalações ________________________________________
Deve ser afixada uma pauta na qual se identificam os formandos admitidos à PAF, o local de admissão, o dia e a
hora em que a mesma tem lugar.

Duração da prova
A PAF, no seu todo, tem uma duração de referência equivalente à duração diária da Formação Prática (Contexto de
Trabalho), podendo ser alargada, sempre que a natureza do perfil de competências o justifique, a uma duração não superior
a trinta e cinco horas.

Orientação / Acompanhamento
A matriz da prova deverá ser afixada com, pelo menos, um mês de antecedência relativamente à data de início da
mesma. Uma vez que os formandos estarão em Formação em contexto de Trabalho, este documento deverá ser-lhes facultado
antes da data prevista na legislação.
Deverá ser afixada uma pauta, na qual se identificam os formandos admitidos à prova, o local de realização, o dia e
hora em que a mesma terá lugar.
Os formandos terão nos dias ________ e _________ de ________ de 201__, aulas que visarão a sua preparação
para a realização da Prova de Avaliação Final. Estas aulas serão da responsabilidade da Componente de Formação Tecnológica.

Avaliação
A avaliação da PAF expressa-se numa escala de 0 a 20 valores. A classificação da mesma contribui com a ponderação de 30% para a classificação final da Componente de Formação Prática.
A nota da prova é atribuída com base numa ficha de avaliação a ser criada pela entidade formadora, responsável
pela Componente de Formação Tecnológica.
Os critérios de avaliação a utilizar na Prova de Avaliação Final deverão ser colocados na matriz da mesma. Deverão
incidir sobre os conhecimentos e competências mais significativos desta área profissional, indo de encontro às aprendizagens
desenvolvidas ao longo do Curso, com especial destaque para Componente de Formação Tecnológica, visto que a Prova de
Avaliação Final será prática.
A avaliação visa sobretudo verificar, por parte do Júri, a capacidade do formando em aplicar os conhecimentos
adquiridos ao longo do curso. Assim, deverão ser observados os seguintes pontos:
a)

O teor e a complexidade das questões / tarefas subordinam-se estritamente aos conhecimentos adquiridos no domínio da saída profissional;

b)

A forma de apresentar as questões deverá caracterizar-se pela clareza, pela utilização e aceitação de
termos técnicos familiares aos formandos, de maneira a não permitir interpretações duplas ou dificuldades de compreensão.

Constituição do Júri
1.

O Júri da PAF tem natureza tripartida e tem seguinte composição:

a) O Diretor de Curso ou representante da entidade certificadora, para as profissões regulamentadas, que preside
b) Um formador da Componente Tecnológica;
c)

Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins ao curso, que tem de representar as confederações patronais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social, sempre
que a formação vise o acesso ao CAP;

d) Um representante das associações sindicais dos setores de atividade afins ao curso, que tem de representar
as confederações sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social, sempre que a
formação vise o acesso ao CAP;
e)

2.

Pode ainda integrar o júri, um profissional do setor de atividade afim ao curso, nomeadamente um Tutor.

O júri de avaliação, para deliberar, necessita da presença de, pelo menos, três elementos, estando entre eles,
obrigatoriamente, um dos elementos a que se referem as alíneas a) e b) e dois dos elementos a que se referem
as alíneas c) e d), tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate nas votações.

3.

O número anterior não se aplica sempre que a PAF se inserir numa formação que vise o acesso ao CAP de
acordo com o disposto na alínea c) do artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 68/94, de 26 de novembro, em
que o júri de avaliação tem de cumprir o disposto no artigo 11.º do mesmo diploma, designadamente nos nºs
2,3,4 e 5:
Artigo 6.º (Emissão de certificados de aptidão com base em ações de formação) - c) O júri de avaliação final
seja de composição tripartida e obedeça ao disposto no artigo 11.º do presente diploma.
Artigo 11.º (Júris de avaliação) - 2 - O júri, formado por indivíduos de reconhecida competência profissional,
é constituído por três membros efetivos, devendo ser designado igual número de suplentes, que substituirão os
efetivos nas suas faltas e impedimentos. 3 - O júri é presidido pelo representante da entidade pública competente
para a emissão de certificados de aptidão, representando os vogais as organizações patronais e sindicais. 4 Desde que regularmente constituído e convocado, o júri pode funcionar com dois elementos, se um deles for o
presidente. 5 - O presidente do júri convoca e dirige as reuniões de avaliação, dispondo de voto de qualidade.

4.

Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente é substituído pelo seu suplemento legal, previsto nos termos da
legislação aplicável ou regulamentos internos, ou, na omissão destes, ou na impossibilidade daquele, e pela
ordem enunciada, por um dos docentes / formadores a que se refere a alínea b) do n.º 1.

Competências do Júri
1.

São competências do júri:
a) Acompanhar a realização da PAF;
b) Avaliar a PAF;
c)

Elaborar a ata de encerramento da PAF;

d) Deliberar sobre eventuais reclamações.

2.

No fim da PAF deve o júri lavrar uma ata na qual consta:

a) Identificação do curso;
b) Identificação do júri
c)

Identificação dos formandos presentes e ausentes;

d) Descrição sucinta do desempenho das provas;
e)

3.

Avaliações parcelares e finais.

A classificação da Prova de Avaliação Final é lançada em pauta pelo Júri de Prova, devendo esta permanecer
afixada, nas instalações da entidade formadora/escola, durante cinco dias úteis.

4.

As pautas referentes às PAF são afixadas nas instalações da entidade formadora / escola e devem indicar além
dos nomes dos formandos admitidos à prova, o local, dias e horas, onde a mesma teve lugar, bem como a
avaliação final.

5.

Durante o período de 3 dias úteis, a contar do dia seguinte à afixação da pauta, o formando poderá reclamar da
nota que lhe foi atribuída, dirigindo a sua reclamação, em requerimento devidamente fundamentado, ao Presidente do Júri da Prova. Este órgão tem 10 dias úteis, subsequentes ao recurso apresentado pelo formando, para
deliberar sobre o mesmo.

6.

As reclamações recebidas depois de expirado o prazo fixado no número anterior, bem como as que não estiverem fundamentadas, são liminarmente indeferidas.

7.

Posteriormente, os formandos podem interpor recurso da classificação obtida para o dirigente máximo da entidade responsável pelo curso, dentro do prazo de cinco dias úteis, a contar da data do conhecimento da decisão
do júri que apreciou a reclamação.

8.

Após receção da pauta de classificações, homologada pelo dirigente máximo da entidade responsável pelo curso,
as classificações são lançadas em livro de termos próprio.

9.

Consideram-se aprovados na Prova de Avaliação Final, os formandos que obtenham classificação igual ou
superior a 10 valores.

10. Ao formando que não tenha obtido aprovação na PAF é facultada a possibilidade de a repetir, no prazo máximo
de um ano, desde que, o solicite ao Diretor Regional de Educação, no prazo de 90 dias, depois de afixada a
classificação da PAF.
11. Em casos devidamente justificados, o formando pode não realizar a PAF, imediatamente a seguir à conclusão
do curso, ficando nas condições indicadas no número anterior.

Procedimentos
1.

Para a realização da PAF, os alunos não podem levar para as salas onde se realizam as provas quaisquer suportes
escritos não autorizados, como cadernos, livros, ou computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, incluindo
telemóveis, pagers e outros. Objetos não estritamente necessários para a realização da prova como mochilas, carteiras, estojos e outros devem ser colocados no local a designar pelos elementos do júri.

2.

É igualmente proibida a utilização de telemóveis e de pagers na sala de prova por parte dos elementos do júri.

3.

Na sala, durante a realização da prova, não é permitida a entrada de outras pessoas para além dos elementos do júri
à vigilância da prova e de elementos do órgão de gestão da escola.

4.

Os alunos devem apresentar-se no local da prova _______ minutos antes da hora marcada para o início da mesma.

ANEXO VIII - Regulamento dos Cursos Profissionais – ANTERIOR A 2018
Regulamento dos Cursos Profissionais
O presente regulamento define a organização, desenvolvimento e acompanhamento dos cursos profissionais.

Enquadramento Legal
Os Cursos Profissionais regem-se pelo disposto nos diplomas:
Despacho n.º 14 758/2004, DR 172, Série II, de 23 de julho – Define o funcionamento dos cursos profissionais nas escolas
secundárias públicas.
Decreto-Lei n.º 139/2012, D.R. n.º 129, Série I de 5 de julho - Estabelece os princípios orientadores da organização e da
gestão dos currículos, da avaliação dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos dos ensinos
básico e secundário.
Despacho n.º 9815-A/2012, D.R. n.º 139, Suplemento, Série II de 19 de julho - Alteração ao despacho n.º 14758/2004, de
23 de julho.
Portaria n.º 74-A/2013. DR n.º 33, Suplemento, Série I de 15 de fevereiro- Estabelece as normas de organização, funcionamento, avaliação e certificação dos cursos profissionais ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e
cooperativo, que ofereçam o nível secundário de educação, e em escolas profissionais.
Decreto-Lei n.º 91/2013, DR 131, Série I, de 10 de julho - Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5
de julho.

Capítulo I
Disposições gerais

Artigo 1.º
Organização Curricular
1. A criação e a organização dos cursos profissionais obedecem ao estabelecido na respetiva matriz curricular quanto às
disciplinas, formação em contexto de trabalho (FCT), cargas horárias e respetiva gestão, bem como aos referenciais de
formação das famílias profissionais em que se enquadram e demais requisitos previstos na legislação e regulamentação
complementar em vigor/aplicável.
2. A estrutura curricular dos cursos encontra-se organizada por módulos, o que permite maior flexibilidade e respeito pelos
ritmos de aprendizagem de cada aluno.
3. Os referenciais de formação e os programas homologados das disciplinas encontram-se publicitados nos sítios
http://www.anqep.gov.pt/ e http://www.catalogo.anqep.gov.pt, da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional.

Capítulo II
Organização, gestão, acompanhamento e implementação do currículo

Artigo 2.º
Equipa Pedagógica
1. Constituição da Equipa Pedagógica:
1.1. Diretor de Curso (que coordena a equipa);
1.2. Docentes das diferentes disciplinas (um dos quais será nomeado Diretor de Turma);
1.3. Outros elementos que possam intervir na preparação e concretização do curso, tais como: formadores externos, Psicólogos, Técnicos do Ensino Especial e os elementos do júri da Prova de Aptidão Profissional
2. Compete à equipa pedagógica a organização, a realização e a avaliação do curso, nomeadamente:
a) A articulação interdisciplinar;
b) O apoio à ação técnico-pedagógica dos alunos e docentes que a integram;
c) O acompanhamento do percurso formativo dos alunos, promovendo o sucesso educativo e, através de um plano de
transição para a vida ativa, uma adequada transição para o mundo do trabalho ou para percursos subsequentes;
d) Diagnóstico inicial e de progresso dos conhecimentos e das competências do grupo turma e de cada aluno;
e) Reflexão conjunta sobre a abordagem metodológica aos programas, tendo em conta fatores como as características da
turma e a área de formação do curso;
f) Identificação, seleção, adaptação e/ou elaboração de materiais didáticos de apoio à formação.
3. A equipa pedagógica reúne, sob coordenação do diretor de curso, pelo menos uma vez por período, com o objetivo de
planificar, formular/reformular e adequar estratégias pedagógicas e comportamentais ajustadas à turma, de forma a envolver os alunos no processo formativo.

Artigo 3.º
Diretor de Curso
1. O diretor de curso é um docente com grande responsabilidade nos cursos profissionais. É ele o dinamizador que congrega
todas as sinergias necessárias para o sucesso do curso. É, também, o apoio de todos os elementos envolvidos no curso e
o interlocutor entre a escola e o mundo do trabalho.
2. Compete ao diretor de curso:
a) Presidir ao conselho de curso;
b) Propor ao Conselho executivo, em articulação com os docentes da componente de formação técnica, o orçamento para
a implementação dos projetos dos alunos;
c) Elaborar o cronograma da formação em coordenação com o órgão de gestão;
d) Propor anualmente, em articulação com os docentes do curso, os critérios de avaliação das disciplinas, para aprovação
do Conselho pedagógico;
e) Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e componentes de formação do curso;
f) Assegurar a articulação curricular entre as diferentes disciplinas do curso, através do diretor de turma;
g) Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito das três componentes de formação;
h) Participar, quando necessário e no âmbito das suas funções, nas reuniões do conselho de turma. Nas reuniões de
avaliação, o diretor de curso não tem direito a voto;

i) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da FCT, identificando-as, selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano da FCT e dos contratos de formação, procedendo à distribuição dos alunos por aquelas entidades e coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o
orientador e o monitor responsáveis pelo acompanhamento dos alunos;
j) Articular com o órgão de gestão da escola e demais estruturas a envolver ao nível da adoção dos procedimentos
necessários à realização da Prova de Aptidão Profissional (PAP);
k) Propor ao Presidente do conselho executivo a calendarização das PAP e a constituição dos júris de avaliação;
l) Propor para aprovação do Conselho pedagógico os critérios de avaliação da PAP, depois de ouvidos os docentes das
disciplinas da componente de formação técnica;
m) Garantir que os critérios referidos na alínea anterior estão de acordo com os princípios gerais e os critérios de avaliação
adotados pela escola;
n) Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo;
o) Fazer o controlo das horas de formação da equipa pedagógica, pelo menos três vezes por ano letivo, sendo que uma
destas coincide com o final do ano do ciclo de formação em causa;
p) Verificar o controlo de presenças dos alunos feito pelo diretor de turma;
q) Organizar o processo técnico-pedagógico da ação, procedendo ao arquivo de toda a documentação, nos dossiês técnico-pedagógicos, em formato físico e digital;
r) Manter atualizados os dossiers técnico-pedagógicos do curso;
s) Coordenar o acompanhamento e a avaliação interna do curso, elaborando um relatório anualmente para conhecimento
do Conselho pedagógico;
t) Assegurar as substituições de docentes.

3. O Perfil pessoal e funcional do diretor de curso deve ser:
a) Reunir condições para acompanhar o funcionamento do curso desde o seu início;
b) Evidenciar capacidade de coordenação da equipa pedagógica, com especial relevo para a gestão integrada das três
componentes curriculares;
c) Demonstrar facilidade em fazer a ligação entre a Escola e o Mundo do Trabalho;
d) Mostrar capacidades de comunicação e relacionamento;
e) Ser capaz de organizar trabalho em equipa;
f) Ter apetência pela pesquisa;
g) Desenvolver espírito criativo e inovador;
h) Desenvolver um espírito de tutor tecnológico, comprometido com o sucesso formativo do curso de que é diretor;
i) Ser capaz de transmitir uma identidade clara e objetiva ao curso de que é diretor.
4. Nomeação
4.1. O diretor de curso é designado pelo Conselho executivo da escola, ouvido o Conselho pedagógico, preferencialmente
de entre os docentes profissionalizados que lecionam as disciplinas da componente de formação técnica do curso.
4.2. O mandato do diretor de curso é de três anos, ou até à extinção do curso, se ela ocorrer antes do término do mandato.
4.3. No caso de ausência prolongada do designado, ou vacatura do cargo, deve o Presidente do conselho executivo proceder à designação do suplente, cujo mandato terminará quando o primeiro titular do cargo retomar o serviço, ou no
tempo previsto para o fim do mandato deste.
4.4. O mandato do diretor de curso pode cessar a pedido do interessado, ou a pedido de um terço dos docentes do conselho
de curso, carecendo sempre da apreciação do Conselho pedagógico.

Artigo 4.º
Diretor de turma
1. Compete ao diretor de turma, em articulação com o Conselho pedagógico, equipa pedagógica, estruturas pedagógicas
intermédias e, quando for o caso com o Conselho executivo, a programação, coordenação e execução, designadamente,
das seguintes atividades:
a) Fornecer aos alunos e aos seus encarregados de educação, pelo menos três vezes em cada ano letivo, informação
global sobre o percurso formativo do aluno, ultrapassando o atomismo da classificação módulo a módulo;
b) Proceder a uma avaliação qualitativa do perfil de progressão de cada aluno e da turma, através da elaboração de um
sucinto relatório descritivo que contenha, nomeadamente, referência explícita a parâmetros como a capacidade de
aquisição e de aplicação de conhecimentos, de iniciativa, de comunicação, de trabalho em equipa e de cooperação
com os outros, de articulação com o meio envolvente e de concretização de projetos;
c) Anexar ao relatório descritivo uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada aluno, com indicações
relativas a atividades de remediação e enriquecimento;
d) Anexar ao relatório descritivo o perfil da evolução dos alunos, fundamentado na avaliação de cada módulo e na progressão registada em cada disciplina;
e) Assegurar a articulação entre os docentes, os alunos, os pais e os encarregados de educação;
f) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre docentes e alunos;
g) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação, promovendo a sua participação;
h) Coadjuvar o diretor de curso em todas as funções de caráter pedagógico;
i) Controlar, semanalmente, a assiduidade dos alunos da turma e proceder à sua justificação, quando for o caso, de
acordo com a legislação vigente e o previsto neste regulamento interno;
j) Informar acerca do controlo de assiduidade dos alunos ao diretor de curso, pelo menos duas vezes por período;
k) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de atividades, conteúdos, estratégias e métodos
de trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade de cada aluno;
l) Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter globalizante e integrador;
m) Elaborar um relatório por período para conhecimento do Conselho pedagógico.

Artigo 5.º
Docentes
1. Aos docentes compete:
a) Colocar no dossier técnico-pedagógico a planificação anual e as planificações específicas de cada disciplina, toda a
documentação necessária para a gestão da disciplina, bem como todos os materiais fornecidos aos alunos.
b) Elaborar as planificações tendo em atenção os programas das disciplinas, a estrutura curricular dos cursos e o perfil
de saída dos cursos. As planificações poderão sofrer reajustamentos ao longo do ano letivo, devendo tal facto ficar
registado nas atas das reuniões;
c) Esclarecer os alunos sobre os objetivos a alcançar na disciplina que leciona e em cada módulo, assim como acerca dos
critérios de avaliação;
d) Elaborar todos os documentos a fornecer aos alunos (textos de apoio, fichas de trabalho, fichas de avaliação de conhecimentos e outros), com os símbolos oficiais/logótipos devidos, utilizando os modelos existentes na Escola;
e) Requisitar o material necessário à disciplina ao diretor de curso;
f) Organizar e proporcionar a avaliação sumativa de cada módulo;
g) Registar, sequencialmente, os sumários e as faltas dadas pelos alunos (na plataforma PLACE ou outro);

h) Cumprir integralmente o número de horas destinadas à lecionação dos respetivos módulos no ano de formação correspondente;
i) Comunicar antecipadamente, ao diretor de curso, a intenção de faltar às aulas, sempre que possível;
j) Repor a(s) aula(s) em falta, preferencialmente com a maior brevidade possível;
k) Preencher a ficha de avaliação modular (FAM) no prazo máximo de quatro dias úteis após o término do módulo;
l) Verificar as classificações lançadas nas pautas;
m) Preencher os termos referentes a cada módulo realizado pelos alunos;
n) Elaborar planos de recuperação para os alunos cuja falta de assiduidade esteja devidamente justificada e se revista de
situação excecional;
o) Elaborar informações de provas, critérios e instrumentos de avaliação para os alunos que requerem avaliação extraordinária aos módulos em atraso, de acordo com o definido.
Artigo 6.º
Atas
1. Das reuniões previstas neste regulamento, devem ser lavradas atas de acordo com o modelo definido pela escola.
2. O secretário para as reuniões é nomeado pelo Conselho executivo.
3. As atas deverão ser datadas e numeradas sequencialmente, contendo sempre o número total de páginas.
4. O conteúdo das atas é sigiloso.

Capítulo III
Avaliação

Artigo 7.º
Objeto e finalidades da Avaliação
1. A avaliação é realizada módulo a módulo, tendo por base as competências a desenvolver, nomeadamente as cognitivas,
relacionais e atitudinais. A avaliação dos conhecimentos, competências e atitudes deve ser alicerçada em diversos instrumentos e técnicas de avaliação, adequados aos diferentes objetos de avaliação e a cada um dos módulos propostos, tendo
em consideração as suas caraterísticas e duração de referência.
2. A avaliação assume caráter diagnóstico, formativo e sumativo.

Artigo 8.º
Avaliação formativa
A avaliação formativa é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, permitindo ao docente, ao aluno, ao encarregado de
educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de processos e estratégias.

Artigo 9.º
Avaliação sumativa
1. A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, traduzindo-se na formulação de um
juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos.
2. A avaliação sumativa interna, de natureza quantitativa, expressa-se na escala de 0 a 20 valores e, atendendo à lógica
modular adotada, a notação formal de cada módulo, a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de 10 valores.

Artigo 10.º
Momentos de avaliação
1. A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo de uma disciplina, com a intervenção do docente e do aluno, e, após
a conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina, em reunião do conselho de turma, respeitando os critérios de
avaliação aprovados.
2. Compete ao docente organizar e proporcionar de forma participada a avaliação sumativa de cada módulo, de acordo com
as realizações e os ritmos de aprendizagem dos alunos.
3. A avaliação de cada módulo exprime a conjugação da auto e heteroavaliação dos alunos e da avaliação realizada pelo
docente, em função da qual este e os alunos ajustam as estratégias de ensino-aprendizagem e acordam novos processos e
tempos para a avaliação do módulo.
4. A avaliação sumativa incide ainda sobre a formação em contexto de trabalho e integra, no final do 3º ano do ciclo de
formação, uma prova de aptidão profissional.
5. O encarregado de educação deve ser informado dos módulos concluídos e não concluídos em cada período, Em reunião
do conselho de turma, no início de cada ano letivo, é definida a estrutura modular e os módulos com precedências, tendo
sempre como ponto de partida o programa das disciplinas.
6. Os resultados da avaliação sumativa são dados a conhecer através da afixação de pautas, a ocorrer:
6.1. No período máximo de dez dias úteis após o término de cada módulo de cada disciplina. Nos casos em que ocorra
segunda avaliação a contagem dos dez dias inicia-se no dia seguinte ao da realização da mesma.
6.2. No fim da formação em contexto de trabalho;
6.3. Após a prova de aptidão profissional;
6.4. No final do curso.
7. As pautas são entregues no Conselho executivo.

Artigo 11.º
Recuperação modular
1. No caso de insucesso num módulo, o que ocorre sempre que um aluno obtenha uma classificação inferior a 10 valores,
deve considerar-se o seguinte:
1.1. Para além da primeira avaliação do módulo, o aluno tem direito a mais uma possibilidade de recuperação modular,
a segunda avaliação, a definir com o docente da/do disciplina/módulo;
1.2. A recuperação modular, ou segunda avaliação, ocorre até 20 dias úteis após a data da primeira avaliação. Findo este
prazo transita para o regime de avaliação extraordinária;
1.3. A recuperação modular realizada pelo aluno deve ficar registada em ata.
2. Só tem direito à recuperação modular o aluno que obtém entre 6,1 e 9,4 valores na primeira avaliação ou que apresenta
justificações de faltas consideradas atendíveis, nos termos previstos na lei e neste regulamento. Os restantes casos transitam, automaticamente, para o regime de avaliação extraordinária.
3. As recuperações modulares devem realizar-se no momento e local definido, sob vigilância de um docente.
4. Se concluído o ano letivo o aluno persistir com módulos em atraso, pode requerer a sua realização através da avaliação
extraordinária.

Artigo 12.º
Avaliação extraordinária
1. Os alunos com módulos em atraso podem requerer a avaliação extraordinária dos mesmos nos Serviços Administrativos,
em impresso próprio, desde que não tenham sido excluídos por faltas e mediante pagamento de valor de inscrição a definir
anualmente, para os realizar nos dois momentos a definir anualmente pelo Concelho Executivo de acordo com a legislação
em vigor.

2. A avaliação extraordinária tem um peso final de 100% na avaliação dos módulos. Assim, a classificação final do módulo
não deverá conter qualquer percentagem ou valor referente a atitudes e valores, apenas deve fazer referência a aquisição
de conhecimentos e desenvolvimento de competências de nível cognitivo.
3. A falta a uma prova de avaliação extraordinária determina a impossibilidade de inscrição na prova da mesma disciplina e
módulo na época seguinte, salvo quando é apresentado atestado médico ou outra justificação oficial considerada atendível
nos termos da Lei

Artigo 13.º
Prazos para requerer avaliação extraordinária
1.

Os prazos para requerer a avaliação extraordinária são definidos e publicitados anualmente pelo Conselho executivo.

Artigo 14.º
Regime de precedências
1. Salvaguardando-se o respeito pelas precedências definidas nas orientações gerais de cada programa, é permitido que o
aluno frequente módulos mais avançados sem a conclusão de módulos anteriores.

Artigo 15.º
Conselho de turma de avaliação
1. As reuniões do conselho de turma de avaliação são presididas pelo diretor de turma.
2. O conselho de turma de avaliação reunirá, pelo menos, três vezes em cada ano letivo.
3. Cabe ao Conselho executivo fixar as datas de realização dos conselhos de turma, bem como designar o secretário.
4. A avaliação realizada pelo conselho de turma é submetida à ratificação do Conselho executivo.

Artigo 16.º
Registo e publicitação da avaliação
1. Após os conselhos de turma de avaliação serão entregues aos alunos e, quando for o caso, aos seus encarregados de
educação, os documentos indicados no n.º 1 do artigo 4.º.
2. No registo individual do percurso escolar de cada aluno deve constar, designadamente:
2.1. A identificação e classificação dos módulos realizados com sucesso em cada disciplina, bem como a classificação
final das disciplinas concluídas;
2.2. A identificação e classificação da formação em contexto de trabalho desenvolvida com sucesso;
2.3. A identificação do projeto da PAP e respetiva classificação final.
3. O órgão competente da escola ratifica e afixa, em local público, a pauta das classificações obtidas pelos alunos nos módulos de cada disciplina.

4. No final de cada ano do ciclo de formação são tornadas públicas as classificações das disciplinas concluídas, adotandose o mesmo procedimento aquando do término da FCT e após a realização da PAP.
5. No final do curso todas as classificações são tornadas públicas.

Artigo 17.º
Aprovação
A aprovação em cada disciplina, na FCT e na PAP depende da obtenção de uma classificação igual ou superior a 10 valores.

Artigo 18.º
Progressão
1. A progressão nas disciplinas depende da obtenção em cada um dos respetivos módulos de uma classificação igual ou
superior a 10 valores.
2. Caso o curso não abra no ano letivo seguinte, a escola não se pode comprometer a dar continuidade à lecionação dos
módulos em atraso.
3. Atendendo à lógica modular dos cursos profissionais, não há lugar à retenção ou a transição de ano mas sim à progressão
para o módulo seguinte, sempre que o aluno fica aprovado no módulo em que se encontra.
4. Terminado um ano do ciclo de formação o aluno deve continuar a formação no ano seguinte de forma a dar seguimento
aos módulos já concluídos, salvo nas situações previstas no números que se seguem.

Artigo 19.º
Conclusão
A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprovação em todas as disciplinas do curso, na
FCT e na PAP.

Artigo 20.º
Classificações
1. A classificação das disciplinas, da FCT e da PAP expressa-se na escala de 0 a 20 valores.
2. A classificação final de cada disciplina obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada módulo.

Artigo 21.º
Classificação final
A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula:
CF=[2MCD+(0,3FCT+0,7PAP)]/3
sendo:
CF=classificação final do curso, arredondada às unidades;
MCD=média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de estudos do
curso, arredondada às décimas;
FCT=classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às décimas;
PAP=classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às décimas.

Artigo 22.º
Reclamações e recursos
As reclamações ou recursos interpostos sobre matéria de avaliação interna dos alunos são resolvidos, com as necessárias
adaptações, de acordo com a regulamentação congénere aplicável aos cursos tecnológicos do nível secundário de educação.

Capítulo IV
Cumprimento do Plano de Estudos

Artigo 23.º
Assiduidade
1. No cumprimento do plano de estudos, para efeitos de conclusão do curso com aproveitamento, devem estar reunidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
1.1. A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada módulo de cada disciplina A assiduidade
do aluno, na FCT, não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista.
2. Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, a escola deverá assegurar:
2.1. O prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas de formação estabelecidas;
2.2. O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o cumprimento dos objetivos de aprendizagem;
2.3. O prolongamento da FCT a fim de permitir o cumprimento do número de horas estabelecido.
3. Os mecanismos/estratégias de promoção do cumprimento integral dos planos de formação dos alunos que frequentam
estes percursos profissionalizantes podem, entre outros, compreender:
3.1. Recuperação das aulas em falta em dias da semana, quando não ocorram atividades letivas;
3.2. Realização de trabalhos práticos que correspondam à compensação das horas de formação em falta;
3.3. Realização de trabalhos de natureza interdisciplinar mediante planificação da equipa pedagógica.
4.

A justificação de faltas obedece ao estabelecido no Estatuto do Aluno e Ética Escolar da Região Autónoma da Madeira
e demais legislação aplicável.

5.

Sempre que a(s) falta(s) do aluno esteja(m) devidamente justificadas e ponha(m) em causa a aprovação no módulo são
desenvolvidas atividades destinadas à recuperação de atrasos de aprendizagem, decididas pelo professor da disciplina,
uma vez por módulo.

6.

Sem prejuízo do disposto no ponto anterior, após a verificação do excesso de faltas são definidas medidas de recuperação,
que podem incluir ou não a recuperação de atrasos de aprendizagem, e/ou medidas corretivas, as quais são apenas aplicadas uma vez no decurso de cada módulo.

Artigo 24.º
Prova Diagnóstica
1. Quando um aluno ultrapassa o limite de faltas a um módulo, o diretor de turma, em articulação com o docente da disciplina, encaminha o aluno para a prova diagnóstica, salvo em situações devidamente fundamentadas e registadas em ata.
2. A prova tem como objetivo diagnosticar as necessidades de apoio tendo em vista a recuperação de eventual défice de
aprendizagens.
3. O docente da disciplina define a natureza da prova, a(s) atividade(s) a realizar no âmbito da mesma e os critérios de
classificação, bem como fornece ao diretor de turma os materiais necessários para o efeito.
4. A prova é da exclusiva responsabilidade do docente da disciplina em causa, podendo ter a forma escrita ou oral, prática
ou de entrevista.
5. O diretor de curso informa-se, junto do Conselho executivo, da disponibilidade de docentes e espaços para a realização
da prova, em data(s) que sugere.
6. O diretor de curso coloca num envelope devidamente identificado toda a informação e recursos a fornecer ao(s) docente(es) que será(ão) responsável(is) pela implementação da(s) prova(s) e entrega-o no Conselho executivo, juntamente
com a calendarização respetiva.
7. No envelope referido no número anterior constará, igualmente, o documento próprio para o registo (data e assinatura) da
tomada de conhecimento da implementação da(s) prova(s) pelo(s) docente(es) responsável(is), o qual será arquivado no
dossier da turma, junto da demais informação e documentação respeitante ao aluno. Este deve estar previamente datado
e assinado pelo diretor de turma.
8. Aluno e encarregado de educação são informados, pelo diretor de turma, da assiduidade do primeiro, das horas a recuperar
na disciplina e/ou no módulo, do encaminhamento para a prova de recuperação, da(s) data(s) definida(s) e tipo de prova
a realizar.
9. A prova de recuperação é realizada no prazo máximo de 10 dias úteis após o aluno ultrapassar o limite de faltas.
10. O(s) docente(s) que implementa(m) a prova regista(m), no documento próprio para o efeito, o dia, a hora e a(s) atividade(s) realizada(s). Este é colocado no interior de um envelope, juntamente com a prova realizada pelo aluno.
11. A correção e classificação da prova é da responsabilidade do docente da disciplina.
12. O docente da disciplina comunica, por escrito, ao diretor de turma, o resultado da prova e fornece-lhe a documentação
necessária para arquivo. Ao aluno entrega uma cópia da prova realizada e corrigida.
13. Caso seja diagnosticada necessidade de apoio é elaborado um plano para recuperação para o aluno.
14. Toda a informação relativa à implementação da prova de recuperação e resultados deve ficar registada em ata de reunião
de conselho de turma.
Artigo 25.º
Medidas de Recuperação
1. Quando um aluno ultrapassa o limite de faltas a um módulo, o docente da disciplina pode definir medidas de recuperação
a desenvolver pelo aluno, de acordo com o disposto no artigo 23.º deste regulamento.
2. O docente da disciplina define a natureza da atividade, bem como fornece ao diretor de turma os materiais necessários
para o seu desenvolvimento.
3. A atividade a desenvolver pode ter a forma escrita ou oral, prática ou de entrevista.
4. A avaliação das medidas de recuperação desenvolvidas reflete-se na avaliação contínua do módulo.
5. O docente da disciplina elabora o Plano Individual de Recuperação
6. O docente da disciplina faz a avaliação da realização do Plano Individual de Recuperação
7. Toda a informação relativa ao desenvolvimento das medidas de recuperação e resultados deve ficar registada em ata de
reunião de conselho de turma e no relatório anual do Diretor de Turma das medidas de recuperação

Artigo 26.º
Reposição de aulas
1. Face à exigência de lecionação da totalidade das horas previstas para cada módulo/disciplina, de forma a assegurar a
certificação, torna-se necessária a reposição das aulas não lecionadas.
2. As aulas previstas e não lecionadas são recuperadas através de:
2.1. Prolongamento da atividade letiva diária, desde que não ultrapasse as 7 horas;
2.2. Diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas coincidentes com o Natal e à Páscoa, desde que fique
assegurada a duração mínima de 6 dias úteis em cada;
2.3. Permuta entre docentes, combinada, preferencialmente, com a antecedência mínima de 2 dias úteis, dando conhecimento aos alunos.
3. As situações indicadas em 2.1. e 2.2. devem ser dadas a conhecer ao encarregado de educação.
4. No final dos primeiro e segundo períodos, o conselho de turma procederá ao registo das horas de formação já ministradas
e cada docente dará conhecimento ao diretor de turma da data de conclusão das atividades letivas, com a maior precisão
possível. Este último transmitirá a informação ao diretor de curso que, por sua vez, comunicará os dados ao órgão de
gestão.

Artigo 27.º
Visitas de estudo
1. As visitas de estudo devem constar do plano anual de escola.
2. Estas atividades constituem estratégias pedagógicas/didáticas que, dado o seu carácter mais prático podem contribuir para
a preparação e sensibilização a conteúdos a lecionar, ou para o aprofundamento e reforço de unidades curriculares já
lecionadas.
3. A duração efetiva destas atividades não deve exceder as sete horas diárias.
4. Os tempos letivos devem ser divididos pelos docentes organizadores e acompanhantes, que, preferencialmente, deverão
ser no mínimo dois por turma.
5. Para o acompanhamento dos alunos, têm prioridade os docentes com aulas no dia da atividade.
6. Os docentes que não acompanhem a visita podem permutar as aulas que lecionam nesse dia. Dadas as caraterísticas
práticas destes cursos, a participação dos alunos nestas atividades é fundamental, pelo que deve ser promovida.
7. No caso de o aluno não poder comparecer à visita, deverá ser encaminhado para a sala de estudo com a indicação de uma
tarefa, proposta pelo organizador da atividade, para realizar durante o período que estaria a ter aulas.
8. A visita de estudo só se realiza quando o número de alunos interessados permita a viabilidade económica da mesma.
9. Todas as atividades propostas no âmbito das visitas de estudo são de carácter obrigatório se forem gratuitas.

Capítulo V
FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO
1. A formação em contexto de trabalho dos Cursos Profissionais rege-se pelo respetivo regulamento anexado a este regulamento.

Capítulo VI
PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL
1.

A Prova de Aptidão Profissional dos Cursos Profissionais rege-se pelo respetivo regulamento anexado a este regulamento.

Capítulo VI
Disposições finais
Artigo 40.º
Omissões
1.

Nas situações omissas no presente regulamento, aplica-se o previsto na legislação e demais regulamentações/diretrizes
aplicáveis, bem como na lei geral.

2.

Qualquer situação não contemplada é da competência do Conselho executivo.

ANEXO IX - Cursos Profissionais: Regulamento Formação em Contexto
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Preâmbulo
Os Cursos Profissionais, percursos do nível secundário de educação, caracterizam-se por uma forte ligação com o
mundo profissional. Nestes, é valorizado o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em articulação com o setor empresarial local.
O plano de estudos destes cursos compreende três distintas componentes de formação, as quais visam contribuir
para a formação integral dos alunos perspetivando a sua realização pessoal e profissional, através de uma sólida preparação que permita a sua adaptação ao mundo do trabalho, cada vez mais exigente e em permanente mudança. A Formação
em Contexto de Trabalho em particular, doravante designada por FCT, encontra-se integrada na componente de formação
técnica.
Na consecução dos saberes previstos no referido plano de estudos valorizam-se metodologias dinâmicas e
interativas, de entre as quais a FCT, que constitui um dos momentos privilegiados do processo de ensino/aprendizagem.

Artigo 1.º
Disposições Gerais
1. A FCT decorre em empresas ou noutras organizações, adiante designadas por entidades de acolhimento, nas quais se
desenvolvem atividades profissionais relacionadas com a área de formação do respetivo curso.
2. A FCT deverá orientar-se para a saída profissional correspondente à especificação realizada e ao perfil de saída do
curso.
3. A colaboração das entidades de acolhimento na concretização da FCT não obriga a suportar quaisquer encargos com a
formação que não os intrínsecos à implementação do previsto nos planos de trabalho individual dos alunos ou ao pagamento de remunerações aos mesmos ou à Segurança Social, nem implica o dever de assegurar um posto de trabalho.

Artigo 2.º
Objetivos
1. A FCT como experiência real de trabalho e metodologia de aprendizagem visa os seguintes objetivos:
a) Proporcionar aos jovens contactos com o mundo empresarial e experiências de trabalho, implicando a aplicação,
consolidação e aprofundamento de aprendizagens efetuadas em contexto escolar pela execução de um múltiplo
elenco de atividades relacionadas com a formação técnica obtida;
b) Proporcionar aos jovens nos contactos com o mundo empresarial a emergência ou a evidência de potencialidades
não descobertas ou pouco observadas em contexto escolar;
c)

Facultar o desenvolvimento de aprendizagens não adquiridas em contexto escolar, bem como a posterior integração
dos jovens na vida ativa;

d) Contactar com tecnologias e técnicas que se encontram para além das situações simuláveis durante a formação;
e)

Aquisição de conhecimentos e competências inerentes a uma determinada qualificação profissional;

f)

Adquirir vivências inerentes às relações humanas no trabalho;

g) Desenvolver capacidades, competências e atitudes adequadas ao contexto laboral, nomeadamente assiduidade, pontualidade, responsabilidade, espírito crítico e empreendedor, sentido ético e profissional, cooperação, autonomia,
comunicação e relação interpessoal;
h)

Proporcionar a observação do funcionamento de uma empresa ou secção específica de uma empresa, fomentando
a capacidade de análise e de síntese, planificação e organização, reflexão sobre métodos e técnicas de trabalho,
capacidade de resolução de problemas, criatividade, flexibilidade, espírito de iniciativa e abertura à mudança;

i)

Desenvolver aprendizagens no âmbito da saúde, higiene e segurança no trabalho.

1.

Artigo 3.º
Protocolo Enquadrador
A concretização da FCT é antecedida e prevista em protocolo enquadrador celebrado entre a escola e as entidades de
acolhimento.

2.

O protocolo celebrado obedece às disposições estabelecidas no presente Regulamento, sem prejuízo da sua diversificação, decorrente da especificidade do curso e das características próprias da entidade de acolhimento.

Artigo 4.º
Critérios de designação do Professor Orientador da FCT
1. A designação do professor orientador da FCT é feita pelo presidente do conselho executivo, depois de ouvido o diretor
de curso, de entre aqueles que lecionam as disciplinas da componente da formação técnica, e obedece aos seguintes
critérios:
a) histórico profissional ligado à área de formação;
b) experiência prévia no desempenho da função;
c) motivação para o desempenho da função;
d) facilidade no relacionamento interpessoal;
e) capacidade de organização.

Artigo 5.º
Responsabilidades dos intervenientes na FCT
1. Sem prejuízo do previsto na legislação vigente, definem-se, a seguir, responsabilidades específicas dos intervenientes na FCT.
1.1. Diretor de Curso:
a) Manter o Conselho executivo informado das ações desenvolvidas, apresentando-lhe os problemas que surgirem
e que necessitem de resolução pontual;
b) Proceder à identificação, contactos e seleção das entidades de acolhimento da FCT;
c) Proceder à distribuição dos alunos pelas entidades de acolhimento, de acordo com os critérios definidos pela
escola;
d) Assegurar a elaboração do protocolo com a entidade de acolhimento;
e) Assegurar a elaboração e a assinatura do presente regulamento pelo aluno e seu encarregado de educação,
quando menor;
f) Assegurar a elaboração do plano de trabalho individual, bem como a respetiva assinatura por parte de todos os
intervenientes;
g) Assegurar o acompanhamento da execução do plano de trabalho individual;
h) Assegurar a avaliação do desempenho dos alunos, em colaboração com a entidade de acolhimento;
i) Assegurar que o aluno se encontra a coberto de seguro em toda a atividade da FCT;
j) Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o aluno, as condições logísticas necessárias à realização
e ao acompanhamento da FCT.
1.2. Professor orientador da FCT:
a) Acompanhar a execução do plano de trabalho individual, deslocando-se à entidade de acolhimento com uma
periodicidade quinzenal, no mínimo, com o objetivo de conhecer a evolução ou as dificuldades do aluno.
1.3. Entidade de acolhimento:
a) Colaborar na elaboração do protocolo e do plano de trabalho individual.
1.4. Tutor:
a) Asseverar, inicialmente, a verificação prévia das condições adequadas para a realização da FCT, bem como o
acolhimento e a integração do aluno;

b) Facilitar a integração e a adaptação do aluno ao mundo do trabalho, a aquisição/consolidação de competências
em ambiente de trabalho e o desenvolvimento das relações interpessoais;
c) Contactar de imediato a entidade formadora em caso de acidente do formando;
d) Reportar pelo meio mais expedito, quando solicitado ou por iniciativa própria, problemas ou dificuldades relativas ao aluno.
1.5. Aluno:
a) Respeitar o horário de trabalho estabelecido no seu plano de trabalho individual;
b) Cumprir o plano de trabalho individual;
c) Respeitar as normas de trabalho, de conduta, de segurança e higiene indicadas pelo tutor;
d) Cumprir as normas da entidade de acolhimento e adotar atitudes adequadas ao contexto laboral, respeitando a
organização do trabalho estabelecida e utilizando com zelo os bens, equipamentos e instalações;
e) Cumprir as disposições da FCT, de acordo com o presente regulamento, o regulamento interno da escola e o
disposto na lei;
f) Preencher com o tutor a ficha de assiduidade;
g) Proceder à autoavaliação do desenvolvimento da FCT;
h) Elaborar os relatórios intercalares e final da FCT, de acordo com as diretrizes do presente regulamento, refletindo e apreciando o trabalho desenvolvido durante esse período de formação.

Artigo 6.º
Direitos do Aluno
1. São direitos do aluno durante o período de FCT:
a) Ser abrangido por um seguro escolar que garanta a cobertura dos riscos das deslocações a que estiver obrigado, bem
como das atividades a desenvolver. Em caso de acidente(s) no trajeto de/para a entidade de acolhimento, aplicam-se
os pressupostos inerentes a um acidente ocorrido na escola ou no trajeto de casa para esta. Caso se revele pertinente,
face à natureza das atividades a desenvolver, a escola celebrará, em complemento, um seguro de acidentes pessoais
que proteja contra riscos e outras eventualidades não previstas no anteriormente mencionado;
b) Não executar tarefas que não se enquadrem ou não sejam adequadas à respetiva formação;
c) Participar ativamente no acompanhamento e avaliação do seu desempenho na FCT.
Artigo 7.º
Assiduidade do aluno na FCT
1. O controlo da assiduidade pelo tutor é diário.
2. Caso o aluno se encontre impossibilitado de comparecer no local da FCT, no horário diário, deve informar, no prazo máximo
de 24h após a primeira hora a que faltou, a entidade de acolhimento e a escola, pelo meio mais expedito. A justificação de
faltas respetiva terá de ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou até ao 3º dia útil subsequente à verificação
da mesma, na entidade de acolhimento (fotocópia) e na escola (original).
3. A justificação das faltas deve ser feita por escrito, usando o modelo próprio para o efeito da escola, anexando(s) o(s) comprovativo(s) necessário(s) e/ou solicitado(s).
4. São consideradas justificadas as faltas motivadas pelos fatores previstos no Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de
25 de junho e Regulamento Interno da escola, bem como demais legislação e regulamentação aplicável.
5. É ao diretor de turma que incumbe o controlo da assiduidade do aluno na escola, sendo da sua competência a justificação das faltas, quando aplicável.
6. A assiduidade do aluno na FCT não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista.
7. Sempre que o aluno ultrapasse 5% de faltas relativamente à carga horária total da FCT, cabe à escola, em articulação

com a entidade de acolhimento, apreciar e decidir sobre as justificações apresentadas, bem como definir os procedimentos a adotar para a reposição das horas justificadas em falta, nomeadamente, através do prolongamento da FCT,
de modo a cumprir com os objetivos inicialmente definidos.
8. O aluno deve proceder à justificação de toda e qualquer falta à FCT.

Artigo 8.º
Controlo da Assiduidade
1. A assiduidade do aluno é controlada pelo preenchimento da ficha de registo de assiduidade, a qual deve ser assinada
pelo aluno e pelo tutor e entregue semanalmente ao professor orientador.

Artigo 9.º
Critérios de distribuição dos Alunos pelas Entidades de Acolhimento
1. A distribuição dos alunos pelas entidades de acolhimento será efetuada até 30 dias antes do início da FCT pelo Diretor
de Curso.
2. Os critérios definidos pela escola para distribuição dos alunos pelas entidades de acolhimento são:
a) perfil do aluno – avaliação das competências e características pessoais de cada aluno em função dos diferentes referenciais de emprego de cada curso;
b) Escolha, por parte do aluno, da entidade de acolhimento para a sua formação em contexto de trabalho desde que se
enquadre nos objetivos específicos do curso;
c) Média aritmética das classificações obtidas nos 1º e 2º anos para os alunos do 3º ano, e as obtidas no 1º ano para os
alunos do 2º ano, nas disciplinas da componente de formação técnica;
d) Proximidade geográfica entre a entidade de acolhimento e local de residência do aluno.
3. Os alunos podem ainda ser selecionados de acordo com alguma característica que a entidade de acolhimento solicite,
nomeadamente o domínio de uma língua estrangeira específica.
4. A avaliação prevista na alínea a) do ponto 2 deverá ser efetuada pelos professores da componente de formação técnica
até ao final do segundo período do segundo ano do curso.

Artigo 10.º
Programação e Organização gerais
1. A FCT, cuja carga horária total é de ___h, irá realizar-se num quadro de alternância com as restantes componentes de
formação, concretizando-se em dois blocos coincidentes com o segundo e terceiro anos do ciclo de formação / num
momento único coincidente com o final da formação (organização definida de acordo com a especificidade da FCT a
desenvolver, as competências a adquirir pelo aluno e os aspetos técnico-pedagógicos a considerar).
2. O primeiro bloco, de ___h, inicia-se no dia ____ de ___________ de _____ e termina no dia ____ de ___________
de _____. O segundo bloco, de ___h, inicia-se no dia ____ de ___________ de _____ e termina no dia ____ de
___________ de _____. / O início é no dia ____ de ___________ de _____ e o término no dia ____ de ___________
de _____. (consoante a organização indicada no ponto 1).
3. Quando a FCT decorra em regime de alternância, após cada período de permanência nas entidades de acolhimento será
dinamizada uma sessão com os alunos, professor orientador da FCT e diretor de curso, para efetuar uma apreciação
sobre a forma como decorreu a formação, de forma a reforçar/aprofundar conhecimentos, a superar lacunas e a identificar outros constrangimentos e soluções. A informação relativa à avaliação efetuada pelos tutores será considerada
neste momento, planificado pelo diretor de curso.
4. Quando a FCT decorra num bloco único no final da formação terá igualmente lugar a sessão conjunta referida no
número anterior, de forma a proceder ao balanço correspondente.
5. A distribuição da carga horária é ajustada em função do período de funcionamento da entidade de acolhimento, sendo

a duração semanal máxima de 35 horas e diária de 7 horas.
6. A alimentação do aluno é da responsabilidade _________________________.
7. O apoio ao transporte escolar obedece ao disposto na Portaria n.º 53/2009, de 4 de junho, com as alterações introduzidas
pelas Portarias n.º 104/2012, de 6 de agosto, e n.º 66/2013, de 31 de julho, respeitantes ao Regulamento da Ação Social
Educativa da Região.
8. As atividades a desenvolver pelo aluno durante o período de FCT regem-se por um plano de trabalho individual, acordado entre a escola, a entidade de acolhimento, o aluno e seu encarregado de educação, quando menor.

1.

Artigo 11.º
Plano de Trabalho Individual
O plano da FCT, elaborado em conformidade com o modelo definido pela escola, identifica:
1.1. Os objetivos enunciados no artigo 2.º do presente Regulamento e os objetivos específicos decorrentes da saída profissional visada e das características da entidade de acolhimento;
1.2. O conteúdo;
1.3. A programação;
1.4. O período ou períodos em que se realiza, fixando o respetivo calendário;
1.5. O horário a cumprir pelo aluno;
1.6. O local ou locais de realização;
1.7. As formas de monitorização e acompanhamento, com a identificação dos responsáveis;
1.8. Os direitos e deveres dos diferentes intervenientes, da escola e da entidade onde se realiza a FCT.

2.

O plano de FCT é homologado pelo Conselho executivo da escola, mediante parecer favorável do diretor de curso, antes
do início das atividades de formação a que respeita.

3.

O plano deve estar concluído e devidamente assinado até duas semanas antes do início da FCT.

1.

Artigo 12.º
Avaliação
A classificação da FCT é autónoma e integra o cálculo da média final do curso, nos termos previstos na legislação em
vigor.

2.

Sempre que a FCT seja subdividida em dois ou mais momentos, a classificação final da FCT será a resultante da ponderação das classificações obtidas em cada uma das etapas, pelo número de horas de cada uma dessas etapas, conforme a
fórmula seguinte:
FCT= (HE1 X CE1+ HE2 X CE2 +….+ HEN X CEN) / HE1+HE2+….+HEN
Sendo:
FCT é a classificação final da FCT, arredondada às unidades;
HE1, HE2, ..., HEN, é o número de horas da etapa 1, 2, ..., N;
CE1, CE2, ..., CEN, é a classificação da etapa 1, 2, ..., N.

3.

A avaliação no processo da FCT assume carácter contínuo e sistemático e permite, numa perspetiva formativa, reunir
informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, possibilitando, se necessário, o reajustamento do plano de trabalho individual.

4.

A avaliação assume também um carácter sumativo, conduzindo a uma classificação final, expressa numa escala de 0 a
20 valores.

5.

O professor orientador propõe ao conselho de turma de avaliação, ouvido o tutor, a classificação do aluno na FCT,
considerando os domínios do saber/saber fazer, saber ser e saber estar, tendo por base o explanado:

a) Na folha de registo de presenças;
b) Nas fichas de avaliação intermédias e final do Tutor;
c)

No relatório intermédio e final do aluno;

d) Nas reuniões de acompanhamento.
6.

A proposta de avaliação referida no ponto anterior resulta de uma reflexão/análise partilhada entre o aluno, o professor
orientador e o tutor.

7.

A avaliação final tem por base as atividades desenvolvidas durante o período de formação e constante do plano e os
relatórios elaborados.

8.

Considera-se que o aluno obteve aproveitamento sempre que a sua avaliação seja igual ou superior a 10 valores.

9.

O aluno deve ser informado sobre os procedimentos e os parâmetros de avaliação definidos no início da FCT e ser
esclarecido relativamente aos resultados da sua avaliação no final.

Artigo 13.º
Parâmetros de Avaliação
1.

Os parâmetros a considerar os seguintes:
I. Domínio Saber / Saber Fazer
- Aprendizagem de novos conhecimentos
- Domínio e aplicação dos conhecimentos técnicos
- Qualidade e organização de trabalho
- Ritmo de trabalho/destreza
- Autonomia, iniciativa e criatividade
- Aplicação das regras de higiene, saúde e segurança
- Qualidade e rigor da expressão escrita e dos suportes materiais que enformam os relatórios, na perspetiva da sua
boa inteligibilidade
II. Domínio Saber Ser
- Trabalho de equipa e relacionamento interpessoal
III. Domínio Saber Estar
- Disciplina e sentido de responsabilidade:
- Pontualidade e assiduidade
- Apresentação pessoal
- Participação
- Autonomia no exercício das suas funções
- Adaptação profissional

2.

Sem prejuízo do disposto no ponto anterior, cabe ao diretor de curso, atendendo à especificidade do curso, em conjunto
com os professores orientadores, elaborar uma proposta com os critérios específicos a observar, bem como a forma de
os operacionalizar e os pesos a atribuir a cada um, para a atribuição da classificação final ou de cada uma das etapas da
FCT.

3.

A proposta a que se refere o ponto 2 deve ser aprovada em Conselho pedagógico e, depois, anexada a este regulamento,
passando a fazer parte integrante do mesmo.

1.

Artigo 14.º
Relatórios da FCT
Todos os relatórios devem obedecer à seguinte estrutura mínima:
a) Capa;

b) Índice;
c)

Introdução;

d) Desenvolvimento, com a descrição das atividades desenvolvidas, apreciação sobre o funcionamento da equipa de
trabalho, dificuldades sentidas e soluções encontradas, conhecimentos adquiridos e aplicados, assim como competências, e fotografias que retratem o desempenho das funções exercidas durante a FCT, quando possível.

2.

e)

Conclusões;

f)

Bibliografia.

Os aspetos a considerar quanto ao texto são:
a) Tipo de letra: Arial;
b) Tamanho de letra: 12 para títulos e 11 para texto;
c)

3.

Espaço entre linhas: 1,5.

Critérios de avaliação do relatório:
a) Estrutura do relatório: 20%;
b) Conteúdos/desenvolvimento: 50%;
c)

Expressão escrita: 10%;

d) Espírito crítico: 20%.
Artigo 15.º
Omissões
1. Nas situações omissas no presente regulamento, aplica-se o previsto na legislação, regulamento interno da escola/entidade formadora e demais regulamentações/diretrizes aplicáveis, bem como na lei geral.
2. A decisão relativa a uma qualquer situação não abrangida pelo disposto no ponto anterior será da competência do Conselho executivo da entidade formadora.

ANEXO X – Cursos Profissionais: Regulamento Prova de Aptidão Profissional – Anterior a 2018
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Estreito Câmara de Lobos
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Preâmbulo
Os Cursos Profissionais, percursos do nível secundário de educação, caracterizam-se por uma forte ligação com o mundo
profissional. Nestes, é valorizado o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em articulação
com o setor empresarial local.
O plano de estudos destes cursos compreende três distintas componentes de formação, sociocultural, científica e técnica,
as quais visam contribuir para a formação integral dos alunos perspetivando a sua realização pessoal e profissional, através
de uma sólida preparação que permita a sua adaptação ao mundo do trabalho, cada vez mais exigente e em permanente
mudança.

Artigo 1.º
Disposições Gerais
1. A Prova de Aptidão Profissional (PAP), para os cursos profissionais, consiste na apresentação e defesa, perante um júri,
de um projeto, consubstanciado num produto, objeto ou produção escrita ou de outra natureza, bem como do respetivo
relatório final de realização e apreciação crítica, demonstrativo de saberes e competências profissionais adquiridas pelo
aluno ao longo da formação e estruturante do futuro profissional do jovem.
2. O projeto a que se refere o número anterior centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em
estreita ligação com os contextos de trabalho.
3. O projeto referido nos números anteriores realiza-se sob a orientação e acompanhamento de um ou mais professores
orientadores da formação técnica e com a colaboração de outros professores do conselho de turma, se assim for necessário.
4. Tendo em conta a natureza do projeto, poderá o mesmo ser desenvolvido em equipa, desde que, em todas as suas fases e
momentos de concretização, seja visível e avaliável a contribuição individual específica de cada um dos membros da
equipa.

Artigo 2.º
Objetivos
1. Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso com atividades concretas.
2. Incentivar o trabalho autónomo e de equipa do aluno bem como a sua autoformação.
3. Desenvolver no formando hábitos de trabalho, espírito empreendedor e sentido de responsabilidade.
4. Proporcionar ao jovem contactos e vivências inerentes às relações humanas no trabalho e perceber a sua importância para
o seu desenvolvimento, formação social e profissional.
5. Promover a inserção do jovem no mundo profissional de forma dinâmica e harmoniosa.
6. Contribuir para a aproximação dinâmica e harmoniosa dos alunos com o mundo do trabalho.

Artigo 3.º
Conceção e concretização do projeto da PAP
1.

O projeto de PAP centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em estreita ligação com os
contextos de trabalho e realiza-se sob orientação e acompanhamento de um ou mais professores.

2.

Tendo em conta a natureza do projeto, pode o mesmo ser desenvolvido em equipa, desde que, em todas as suas fases e
momentos de concretização, seja visível e avaliável a contribuição individual específica de cada um dos membros da
equipa.

3.

A concretização do projeto compreende três momentos essenciais:
a) Conceção;
b) Fases de desenvolvimento;

c)
4.

Autoavaliação e elaboração do relatório final.

O relatório final a que se refere a alínea c) do número anterior integra, nomeadamente:
a) A fundamentação da escolha do projeto;
b) Os documentos ilustrativos da concretização do projeto;
c)

A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais dificuldades e obstáculos encontrados e
as formas de os superar;

d) Os anexos, designadamente, os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e das avaliações intermédias do professor ou professores orientadores.
5.

Nos casos em que o projeto revista a forma de uma atuação perante o júri, os momentos de concretização previstos nos
números anteriores poderão ser adaptados em conformidade.

Artigo 4.º
Orientação e acompanhamento da PAP
1.

A PAP e as atividades de desenvolvimento do projeto ocorrem no 3º ano do curso.

2.

Os professores orientadores e acompanhantes do projeto conducente à PAP são designados pelo órgão competente de
direção ou gestão da escola de entre os professores que lecionam as disciplinas da componente de formação técnica.

3.

Para o exercício das suas funções, os professores orientadores e acompanhantes do projeto conducente à PAP têm direito, durante o período de acompanhamento do projeto, a uma redução da componente letiva variável de acordo com
as necessidades sentidas.

4.

O diretor de curso, em colaboração com o órgão competente de direção ou gestão da escola e com os demais órgãos e
estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, designadamente o diretor de turma ou orientador educativo, assegura a articulação entre os professores das várias disciplinas, de modo a que sejam cumpridos, de acordo com a calendarização estabelecida, todos os procedimentos necessários à realização da PAP, competindo-lhe ainda propor para
aprovação do conselho pedagógico ou equivalente os critérios de avaliação da PAP e datas de apresentação, depois de
ouvidos os professores das disciplinas da componente de formação técnica.

5.

Sem prejuízo dos números anteriores, o órgão competente de direção ou gestão da escola, em colaboração com os órgãos
e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, é responsável pelo planeamento necessário à realização da PAP.

Artigo 5.º
Direitos e deveres dos intervenientes na PAP
2. Sem prejuízo do previsto na legislação vigente, definem-se, a seguir, responsabilidades específicas dos intervenientes
na PAP.
1.6. Conselho pedagógico
1.6.1.

Analisar e aprovar os documentos previstos na legislação em vigor.

1.7. Conselho executivo
1.7.1.

Ser informado das ações desenvolvidas no âmbito da realização da PAP;

1.7.2.

Criar as condições necessárias à realização da PAP.

1.8. Diretor de Curso:
a) Ser apoiado pelos órgãos competentes e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, no âmbito das
suas funções, no planeamento necessário à realização da PAP;

b) Ser informado pelo professor orientador das ações desenvolvidas, apresentando-lhe os problemas que surgirem
e que necessitem de resolução pontual;
c)

Manter o Conselho executivo informado das ações desenvolvidas, apresentando-lhe os problemas que surgirem
e que necessitem de resolução pontual;

d) Propor, para aprovação do Conselho pedagógico, os critérios de avaliação da PAP depois de ouvidos os professores das disciplinas técnicas do curso;
e)

Garantir que os critérios referidos na alínea anterior estão de acordo com os princípios gerais e os critérios de
avaliação adotados pela escola;

f)

Assegurar, em articulação com o Conselho executivo, os procedimentos necessários à realização da PAP, nomeadamente a calendarização das provas e a constituição do júri de avaliação;

g) Garantir, no que respeita à PAP, a articulação entre as várias disciplinas, nomeadamente as da componente da
formação técnica;
h) Disponibilizar aos membros do júri os documentos de suporte da PAP até cinco dias úteis antes da data da
realização da PAP.

1.9. Diretor de turma
a)

Ser apoiado pelos órgãos competentes e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, no âmbito das
suas funções, no planeamento necessário à realização da PAP;

b) Ser informado pelo professor orientador das ações desenvolvidas, apresentando-lhe os problemas que surgirem
e que necessitem de resolução pontual;
c)

Apoiar os alunos desde o início do projeto;

d) Apoiar o professor orientador da PAP no exercício das suas funções e informá-lo sobre eventuais situações que
possam interferir no normal desenvolvimento do processo, nomeadamente o comportamento e percurso do
aluno na escola;
e)
1.10.
a)

Manter o Diretor de Curso devidamente informado do desenrolar das várias fases do projeto.
Professor orientador da PAP:
Ser apoiado pelos órgãos competentes e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, no âmbito das
suas funções, no planeamento necessário à realização da PAP;

b)

Orientar o aluno na escolha do projeto a desenvolver, na sua realização e na redação do relatório final;

c)

Colaborar com o Diretor de Curso no processo de desenvolvimento do projeto da PAP;

d)

Manter o Diretor de Curso e o Diretor de Turma devidamente informados do desenvolvimento do projeto;

e)

Informar os alunos sobre os critérios de avaliação;

f)

Proceder ao levantamento do material necessário ao desenvolvimento do projeto assim como à sua orçamentação;

g)

Coordenar, planificar e acompanhar as várias etapas de elaboração da PAP;

h)

Fornecer ao aluno os contributos e as metodologias necessárias ao correto desenvolvimento do projeto;

i)

Apoiar e orientar o aluno nas várias etapas do projeto, reunindo com ele periodicamente de acordo com o
calendário definido;

j)

Presidir às reuniões de acompanhamento efetuando o respetivo registo;

k)

Dar um parecer sobre a conceção do projeto;

l)

Supervisionar a capacidade técnica do aluno na realização do projeto;

m) Orientar o aluno na escolha de várias hipóteses de solução de problemas;

n)

Recolher e registar todos os elementos de avaliação ao longo das diferentes fases do projeto, realizando uma
avaliação contínua eminentemente formativa;

o)

Proceder às avaliações intermédias, devidamente registadas;

p)

Decidir se o projeto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri;

q)

Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP;

r)

Registar a classificação da PAP na respetiva pauta;

s)

Integrar o júri de avaliação do projeto pelo qual é responsável.

1.11.

Aluno:

a)

Ser apoiado e orientado pelos intervenientes definidos neste regulamento;

b)

Utilizar os recursos disponibilizados pela escola para a concretização do seu projeto;

c)

Ser avaliado de forma justa e imparcial;

d)

A ver reconhecido e valorizado o mérito, a dedicação e o esforço no desenvolvimento da PAP;

e)

Participar ativamente no acompanhamento e avaliação do seu desempenho na concretização da PAP;

f)

Planear e realizar um projeto em estreita ligação com o perfil de saída do seu curso e de acordo com o planeamento definido;

g)

Desenvolver, ao longo do processo, uma apreciação crítica da execução do projeto, registando obstáculos e
dificuldades e formas de os superar;

h)

Elaborar o relatório de conceção do projeto;

i)

Elaborar o relatório intermédio;

j)

Elaborar o relatório final;

k)

Proceder à autoavaliação;

l)

Apresentar perante um júri o produto resultante do projeto e o respetivo relatório final;

1.12.

O Júri:

a) Receber atempadamente o suporte escrito da PAP;
b) Apreciar previamente o suporte escrito da PAP;
c)

Formular questões que demonstrem domínio das matérias inerentes ao projeto em defesa;

d)

Atestar a sua validade;

e)

Atribuir uma classificação à PAP (de 0 a 20 valores).

Artigo 6.º
Controlo da Assiduidade
2. A assiduidade do aluno é controlada pelo preenchimento da ficha de registo de assiduidade, a qual deve ser assinada
pelo aluno e pelo professor orientador e entregue mensalmente ao diretor de curso.

Artigo 7.º
Calendarização
3. A organização e a calendarização do trabalho, no que se refere à PAP, são definidas em cada ano letivo, em função do
calendário geral da escola (cronograma de formação) e de cada curso em particular e nos termos deste regulamento,
sendo a calendarização proposta pelo diretor de curso, depois de ouvidos os professores da componente de formação
técnica, e aprovada pelo Conselho pedagógico.

Artigo 8.º
Fases de desenvolvimento do projeto da PAP
1.

O projeto deverá ser focalizado num ou vários temas/problemas correlacionados, por escolha do aluno, preferencialmente
como resposta a um desafio concreto resultante de negociação com o(s) professor(es), devendo ser facilitador de preparação para o mundo do trabalho e estar, sempre que possível, diretamente relacionado com as competências desenvolvidas para o curso, permitindo assim, a consolidação dos conhecimentos e competências.

2.

A realização do projeto da PAP compreende três momentos essenciais:
a) Num primeiro momento, conceção do projeto, caberá ao aluno, com o acompanhamento e orientação do professor, elaborar um relatório, do qual deverão constar, entre outros, os seguintes elementos:
i)

Identificação do aluno;

ii)

Identificação, objetivos e descrição do projeto;

iii)

Relação com o contexto curricular;

iv)

Metodologias a utilizar;

v)

Material ou outros elementos de apoio necessários;

vi)

Calendarização.

b) Num segundo momento, fases de desenvolvimento, o aluno, com o acompanhamento e orientação do professor, implementará o projeto respeitando a calendarização prevista na primeira fase e elaborará um relatório
intermédio, do qual deverá constar, entre outros, os seguintes elementos.
i)

Descrição das tarefas a desenvolver;

ii)

Definição das tarefas de pesquisa (o que deve ser investigado e como fazê-lo);

iii)

Recolha e tratamento de dados (questionários, entrevistas, observações, leituras).

iv)

Preparação do projeto (possível simulação);

v)

Ponto da situação.

c) Num terceiro momento, Autoavaliação e elaboração do relatório final, caberá ao aluno, com o acompanhamento e orientação do professor, realizar a autoavaliação e elaborar um relatório final, do qual deverão constar, entre outros, os seguintes elementos:
i)

A fundamentação da escolha do projeto;

ii)

Os documentos ilustrativos da concretização do projeto;

iii)

A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais dificuldades e obstáculos encontrados e as formas de os superar;

iv)

Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e das avaliações
intermédias do professor ou professores orientadores.

3.

A Prova de Aptidão Profissional conclui-se com a apresentação do relatório e defesa do projeto perante um júri de
avaliação, podendo o aluno, para o efeito, recorrer aos meios técnicos que entender, desde que estejam disponíveis na
escola.

4.

Nos casos em que o projeto revista a forma de uma atuação perante o júri, os momentos de concretização previstos nos
números anteriores poderão ser adaptados em conformidade.

5.

A duração da apresentação da PAP não pode ultrapassar o período máximo de sessenta minutos.

Artigo 9.º
Júri
1.

O júri de avaliação da PAP é designado pelo órgão competente de direção ou gestão da escola e tem a seguinte composição:
a) O diretor da escola ou o diretor pedagógico ou equivalente, que preside;
b) O diretor de curso;
c)

O diretor de turma ou orientador educativo;

d) Um professor orientador do projeto;
e)

Um representante das associações empresariais ou das empresas de sectores afins ao curso;

f)

Um representante das associações sindicais dos sectores de atividade afins ao curso;

g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos sectores de atividade afins ao
curso.
2.

O júri de avaliação necessita, para deliberar, da presença de, pelo menos, quatro elementos, estando entre eles, obrigatoriamente, um dos elementos a que se referem as alíneas a) a d) e dois dos elementos a que se referem as alíneas e) a g)
do número anterior, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate nas votações.

3.

Nas suas faltas ou impedimentos o presidente é substituído pelo seu substituto legal previsto nos termos regimentais ou
regulamentares internos ou, na omissão destes ou na impossibilidade do substituto, e pela ordem enunciada, por um dos
professores a que se referem as alíneas b) e c) do n.º 1 ou, ainda, no impedimento destes, por professor a designar de
acordo com o previsto no regulamento interno da escola.

Artigo 10.º
Avaliação
1.

A classificação da PAP expressa-se na escala de 0 a 20 valores.

2.

Os critérios de classificação da PAP são os seguintes:
a) Aspeto gráfico do relatório;
b) Descrição completa do projeto;
c)

Qualidade da apresentação/defesa do projeto;

d) Pertinência do tema escolhido;
e)

Inovação do projeto;

f)

Demostração de conhecimentos técnicos;

g) Qualidade do produto final.
3.

Os critérios de avaliação da PAP serão propostos pelo diretor de curso, depois de ouvidos os professores das disciplinas
da componente de formação técnica, e posteriormente aprovados em conselho pedagógico.

Artigo 11.º
Relatórios
4.

Todos os relatórios devem obedecer à seguinte estrutura mínima:
1.12.1.

Capa;

1.12.2.

Índice;

1.12.3.

Introdução;

1.12.4.

Desenvolvimento;

1.12.5.

Conclusões;

1.12.6.

Bibliografia;

1.12.7.

Anexos, sempre que se justifique, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do pro-

jeto e das avaliações intermédias do professor ou professores orientadores.
5.

Os aspetos a considerar quanto ao texto são:
a) Tipo de letra: Arial;
b) Tamanho de letra: 12 para títulos e 11 para texto;
c)

Espaço entre linhas: 1,5.

Artigo 12.º
Disposições finais
1.

O aluno que, por motivos graves, de saúde ou outros, não imputáveis ao aluno, não compareça à prova, deve:
a)

Apresentar a respetiva justificação e o requerimento, para nova realização da prova, ao diretor da escola no prazo
de dois dias úteis a contar da data de realização da prova a que faltou. Caso o mesmo seja menor, o requerimento
e a justificação deve ser entregue pelo seu encarregado de educação;

b)

No caso de ser deferida a justificação, referida no ponto anterior, o presidente do júri marca a nova data da realização da prova.

2.

A não entrega da justificação ou o indeferimento da justificação apresentada determina sempre a impossibilidade de
realizar a mesma nesse ano escolar.

3.

O aluno que, tendo comparecido à prova, não foi considerado aprovado pelo júri, poderá realizar uma nova apresentação
da PAP, em data a definir pelo presidente do júri.

Artigo 13.º
Omissões
1. Nas situações omissas no presente regulamento, aplica-se o previsto na legislação, regulamento interno da escola/entidade formadora e demais regulamentações/diretrizes aplicáveis, bem como na lei geral.
2. A decisão relativa a uma qualquer situação não abrangida pelo disposto no ponto anterior será da competência do Conselho executivo da entidade formadora.
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Preâmbulo
O presente regulamento define a organização, desenvolvimento e acompanhamento dos cursos profissionais.
Enquadramento Legal
Os Cursos Profissionais regem-se pelo disposto nos diplomas:
1. O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho - Estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens
2. Portaria n.º 235-A/2018 de 23 de agosto - Procede à regulamentação dos cursos profissionais a que se referem as alíneas
a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de dezembro, na sua redação atual, e b) do n.º 4 do artigo 7.º
do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.

4.

5.
6.

1.

2.

Capítulo I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Organização Curricular
A criação e a organização dos cursos profissionais obedecem ao estabelecido na respetiva matriz curricular quanto às
disciplinas, formação em contexto de trabalho (FCT), cargas horárias e respetiva gestão, bem como aos referenciais de
formação das famílias profissionais em que se enquadram e demais requisitos previstos na legislação e regulamentação
complementar em vigor/aplicável.
A estrutura curricular dos cursos encontra-se organizada por módulos e/ou UFCD, o que permite maior flexibilidade e
respeito pelos ritmos de aprendizagem de cada aluno.
Os referenciais de formação e os programas homologados das disciplinas encontram-se publicitados nos sítios
http://www.anqep.gov.pt/ e http://www.catalogo.anqep.gov.pt, da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional.
Capítulo II
Organização, gestão, acompanhamento e implementação do currículo
Artigo 2.º
Equipa Pedagógica
Constituição da Equipa Pedagógica:
a) Diretor de Curso (que coordena a equipa);
b) Docentes das diferentes disciplinas (um dos quais será nomeado Diretor de Turma);
c) Outros elementos que possam intervir na preparação e concretização do curso, tais como: formadores externos, Psicólogos, Técnicos do Educação Especial e os elementos do júri da Prova de Aptidão Profissional (PAP).
Compete à equipa educativa a organização, a realização e a avaliação do curso, nomeadamente:
g) A articulação interdisciplinar;
h) O apoio à ação técnico-pedagógica dos alunos e docentes que a integram;
i) O acompanhamento do percurso formativo dos alunos, promovendo o sucesso educativo e, através de um plano de
transição para a vida ativa, uma adequada transição para o mundo do trabalho ou para percursos subsequentes;
j) Reflexão conjunta sobre a abordagem metodológica aos programas, tendo em conta fatores como as características da
turma e a área de formação do curso;
k) Identificação, seleção, adaptação e/ou elaboração de materiais didáticos de apoio à formação.

3. A equipa pedagógica reúne, sob coordenação do diretor de curso, pelo menos uma vez por período, com o objetivo de
planificar, formular/reformular e adequar estratégias pedagógicas e comportamentais ajustadas à turma, de forma a envolver os alunos no processo formativo.
Artigo 3.º
Diretor de Curso
3. O diretor de curso é um docente com grande responsabilidade nos cursos profissionais. É ele o dinamizador que congrega
todas as sinergias necessárias para o sucesso do curso. É, também, o apoio de todos os elementos envolvidos no curso e
o interlocutor entre a escola e o mundo do trabalho.
4. Compete ao diretor de curso:
j) Presidir ao conselho de curso;

k) Propor ao Conselho Executivo, em articulação com os docentes da componente de formação tecnológica, o orçamento
para a implementação dos projetos dos alunos;
l) Elaborar o cronograma da formação em coordenação com o órgão de gestão;
m) Propor anualmente, em articulação com os docentes do curso, os critérios de avaliação das disciplinas, para aprovação
do Conselho Pedagógico;
n) Assegurar a articulação pedagógica entre as diferentes disciplinas e componentes de formação do curso;
o) Assegurar a articulação curricular entre as diferentes disciplinas do curso, através do diretor de turma;
p) Organizar e coordenar as atividades a desenvolver no âmbito das três componentes de formação;
q) Participar, quando necessário e no âmbito das suas funções, nas reuniões do conselho de turma. Nas reuniões de
avaliação, o diretor de curso não tem direito a voto;
r) Assegurar a articulação entre a escola e as entidades de acolhimento da FCT, identificando-as, selecionando-as, preparando protocolos, participando na elaboração do plano da FCT e dos contratos de formação, procedendo à distribuição dos alunos por aquelas entidades e coordenando o acompanhamento dos mesmos, em estreita relação com o
orientador e o monitor responsáveis pelo acompanhamento dos alunos;
s) Articular com o órgão de gestão da escola e demais estruturas a envolver ao nível da adoção dos procedimentos
necessários à realização da Prova de Aptidão Profissional (PAP);
t) Propor ao Presidente do Conselho Executivo a calendarização das PAP e a constituição dos júris de avaliação;
u) Propor para aprovação do Conselho Pedagógico os critérios de avaliação da PAP, depois de ouvidos os docentes das
disciplinas da componente de formação tecnológica;
v) Garantir que os critérios referidos na alínea anterior estão de acordo com os princípios gerais e os critérios de avaliação
adotados pela escola;
w) Assegurar a articulação com os serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo;
x) Fazer o controlo das horas de formação da equipa pedagógica, pelo menos três vezes por ano letivo, sendo que uma
destas coincide com o final do ano do ciclo de formação em causa;
y) Verificar o controlo de presenças dos alunos feito pelo diretor de turma;
z) Organizar o processo técnico-pedagógico da ação, procedendo ao arquivo de toda a documentação, nos dossiês técnico-pedagógicos, em formato físico e digital;
aa) Manter atualizados os dossiers técnico-pedagógicos do curso;
bb) Coordenar o acompanhamento e a avaliação interna do curso, elaborando um relatório anual para conhecimento do
Conselho Pedagógico;
cc) Assegurar as substituições de docentes.
5. O perfil pessoal e funcional do diretor de curso deve ser:
a) Reunir condições para acompanhar o funcionamento do curso desde o seu início;
b) Evidenciar capacidade de coordenação da equipa pedagógica, com especial relevo para a gestão integrada das três
componentes curriculares;
c) Demonstrar facilidade em fazer a ligação entre a Escola e o Mundo do Trabalho;
d) Mostrar capacidades de comunicação e relacionamento;
e) Ser capaz de organizar trabalho em equipa;
f) Ter apetência pela pesquisa;
g) Desenvolver espírito criativo e inovador;
h) Desenvolver um espírito de tutor tecnológico, comprometido com o sucesso formativo do curso de que é diretor;
i) Ser capaz de transmitir uma identidade clara e objetiva ao curso de que é diretor.
6. Nomeação
a) O diretor de curso é designado pelo Conselho Executivo da escola, ouvido o Conselho Pedagógico, preferencialmente
de entre os docentes profissionalizados que lecionam as disciplinas da componente de formação tecnológica do curso.
b) O mandato do diretor de curso é de três anos, ou até à extinção do curso, se ela ocorrer antes do término do mandato.
c) No caso de ausência prolongada do designado, ou vacatura do cargo, deve o Presidente do Conselho Executivo proceder à designação do suplente, cujo mandato terminará quando o primeiro titular do cargo retomar o serviço, ou no
tempo previsto para o fim do mandato deste.
d) O mandato do diretor de curso pode cessar a pedido do interessado, ou a pedido de um terço dos docentes do conselho
de curso, carecendo sempre da apreciação do Conselho Pedagógico.

Artigo 4.º
Diretor de turma
2. Compete ao diretor de turma, em articulação com o Conselho Pedagógico, equipa pedagógica, estruturas pedagógicas
intermédias e, quando for o caso com o Conselho Executivo, a programação, coordenação e execução, designadamente,
das seguintes atividades:
a) Fornecer aos alunos e aos seus encarregados de educação, pelo menos três vezes em cada ano letivo, informação
global sobre o percurso formativo do aluno, ultrapassando o atomismo da classificação módulo a módulo/UFCD a
UFCD;
b) Proceder a uma avaliação qualitativa do perfil de progressão de cada aluno e da turma, através da elaboração de um
sucinto relatório descritivo que contenha, nomeadamente, referência explícita a parâmetros como a capacidade de
aquisição e de aplicação de conhecimentos, de iniciativa, de comunicação, de trabalho em equipa e de cooperação
com os outros, de articulação com o meio envolvente e de concretização de projetos;
c) Anexar ao relatório descritivo uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada aluno, com indicações
relativas a atividades de remediação e enriquecimento;
d) Anexar ao relatório descritivo o perfil da evolução dos alunos, fundamentado na avaliação de cada módulo e na progressão registada em cada disciplina;
e) Assegurar a articulação entre os docentes, os alunos, os pais e os encarregados de educação;
f) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre docentes e alunos;
g) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação, promovendo a sua participação;
h) Coadjuvar o diretor de curso em todas as funções de caráter pedagógico;
i) Controlar, semanalmente, a assiduidade dos alunos da turma e proceder à sua justificação, quando for o caso, de
acordo com a legislação vigente e o previsto neste regulamento interno;
j) Informar acerca do controlo de assiduidade dos alunos ao diretor de curso, pelo menos duas vezes por período;
k) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de atividades, conteúdos, estratégias e métodos
de trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade de cada aluno;
l) Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter globalizante e integrador;
m) Elaborar um relatório por período para conhecimento do Conselho Pedagógico.
Artigo 5.º
Docentes
2. Aos docentes compete:
p) Colocar no dossier técnico-pedagógico a planificação anual e as planificações específicas de cada disciplina/UFCD,
toda a documentação necessária para a gestão da disciplina, bem como todos os materiais fornecidos aos alunos.
q) Elaborar as planificações tendo em atenção os programas das disciplinas, a estrutura curricular dos cursos e o perfil
de saída dos cursos. As planificações poderão sofrer reajustamentos ao longo do ano letivo, devendo tal facto ficar
registado nas atas das reuniões;
r) Esclarecer os alunos sobre os objetivos a alcançar na disciplina que leciona e em cada módulo/UFCD, assim como
acerca dos critérios de avaliação;
s) Elaborar todos os documentos a fornecer aos alunos (textos de apoio, fichas de trabalho, fichas de avaliação de conhecimentos e outros), com os símbolos oficiais/logótipos devidos, utilizando os modelos existentes na Escola;
t) Requisitar o material necessário à disciplina ao diretor de curso;
u) Organizar e proporcionar a avaliação sumativa de cada módulo;
v) Registar, sequencialmente, os sumários e as faltas dadas pelos alunos (na plataforma Place ou outro);
w) Cumprir integralmente o número de horas destinadas à lecionação dos respetivos módulos/UFCD no ano de formação
correspondente;
x) Comunicar antecipadamente, ao diretor de curso, a intenção de faltar às aulas, sempre que possível;
y) Repor a(s) aula(s) em falta, preferencialmente com a maior brevidade possível;
z) Preencher a ficha de avaliação modular (FAM) no prazo máximo de quatro dias úteis após o término do módulo;
aa) Verificar as classificações lançadas nas pautas;
bb) Preencher os termos referentes a cada módulo realizado pelos alunos;
cc) Elaborar planos de recuperação para os alunos cuja falta de assiduidade esteja devidamente justificada e se revista de
situação excecional;
dd) Elaborar informações de provas, critérios e instrumentos de avaliação para os alunos que requerem avaliação extraordinária aos módulos/UFCD em atraso, de acordo com o definido.

Capítulo III
Cumprimento do Plano de Estudos
Artigo 6.º
Assiduidade
7. No cumprimento do plano de estudos, para efeitos de conclusão do curso com aproveitamento, devem estar reunidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
7.1. A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada disciplina das componentes sociocultural e científica ou da carga total dos módulos/UFCD da componente tecnológica.
7.2. A assiduidade do aluno, na FCT, não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista.
8. Em situações excecionais, quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, a escola deverá assegurar:
8.1. O prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas de formação estabelecidas;
8.2. O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o cumprimento dos objetivos de aprendizagem;
8.3. O prolongamento da FCT a fim de permitir o cumprimento do número de horas estabelecido.
9. Os mecanismos/estratégias de promoção do cumprimento integral dos planos de formação dos alunos que frequentam
estes percursos profissionalizantes podem, entre outros, compreender:
9.1. Recuperação das aulas em falta em dias da semana, quando não ocorram atividades letivas;
9.2. Realização de trabalhos práticos que correspondam à compensação das horas de formação em falta;
9.3. Realização de trabalhos de natureza interdisciplinar mediante planificação da equipa pedagógica.
10. A justificação de faltas obedece ao estabelecido no Estatuto do Aluno e Ética Escolar da Região Autónoma da Madeira
e demais legislação aplicável.
11. Sempre que a(s) falta(s) do aluno esteja(m) devidamente justificadas e ponha(m) em causa a aprovação no módulo/UFCD
são desenvolvidas atividades destinadas à recuperação de atrasos de aprendizagem, decididas pelo professor da disciplina, uma vez por módulo.
12. Sem prejuízo do disposto no ponto anterior, após a verificação do excesso de faltas são definidas medidas de recuperação,
que podem incluir ou não a recuperação de atrasos de aprendizagem, e/ou medidas corretivas, as quais são apenas aplicadas uma vez no decurso de cada módulo.
Artigo 7.º
Medidas de Recuperação
8. Quando um aluno ultrapassa o limite de faltas a uma disciplina ou à componente tecnológica, o docente da disciplina
pode definir medidas de recuperação a desenvolver pelo aluno, de acordo com o disposto no artigo 7.º deste regulamento.
9. O docente da disciplina define a natureza da atividade, bem como fornece ao diretor de turma os materiais necessários
para o seu desenvolvimento.
10. A atividade a desenvolver pode ter a forma escrita ou oral, prática ou de entrevista.
11. A avaliação das medidas de recuperação desenvolvidas reflete-se na avaliação contínua do módulo.
12. O docente da disciplina elabora o Plano Individual de Recuperação
13. O docente da disciplina faz a avaliação da realização do Plano Individual de Recuperação
14. Toda a informação relativa ao desenvolvimento das medidas de recuperação e resultados deve ficar registada em ata de
reunião de conselho de turma e no relatório anual do Diretor de Turma das medidas de recuperação

5.
6.

7.
8.

Artigo 8.º
Reposição de aulas
Face à exigência de lecionação da totalidade das horas previstas para cada módulo/disciplina, de forma a assegurar a
certificação, torna-se necessária a reposição das aulas não lecionadas.
As aulas previstas e não lecionadas são recuperadas através de:
6.1. Prolongamento da atividade letiva diária, desde que não ultrapasse as 7 horas;
6.2. Diminuição do tempo de interrupção das atividades letivas coincidentes com o Natal e à Páscoa, desde que fique
assegurada a duração mínima de 6 dias úteis em cada;
6.3. Permuta entre docentes, combinada, preferencialmente, com a antecedência mínima de 2 dias úteis, dando conhecimento aos alunos.
As situações indicadas em 2.1. e 2.2. devem ser dadas a conhecer ao encarregado de educação.
No final do primeiro e do segundo período, o conselho de turma procederá ao registo das horas de formação já ministradas
e cada docente dará conhecimento ao diretor de turma da data de conclusão das atividades letivas, com a maior precisão

possível. Este último transmitirá a informação ao diretor de curso que, por sua vez, comunicará os dados ao órgão de
gestão.
Capítulo IV
Artigo 9.º
Visitas de estudo
10. As visitas de estudo devem constar do plano anual de escola.
11. A duração efetiva destas atividades não deve exceder as sete horas diárias.
12. Os tempos letivos devem ser divididos pelos docentes organizadores e acompanhantes, que, preferencialmente, deverão
ser no mínimo dois por turma.
13. Para o acompanhamento dos alunos, têm prioridade os docentes com aulas no dia da atividade.
14. Os docentes que não acompanhem a visita podem permutar as aulas que lecionam nesse dia. Dadas as caraterísticas
práticas destes cursos, a participação dos alunos nestas atividades é fundamental, pelo que deve ser promovida.
15. No caso de o aluno não poder comparecer à visita, deverá ser encaminhado para a sala de estudo com a indicação de uma
tarefa, proposta pelo organizador da atividade, para realizar durante o período que estaria a ter aulas.
16. A visita de estudo só se realiza quando o número de alunos interessados permita a viabilidade económica da mesma.
17. Todas as atividades propostas no âmbito das visitas de estudo são de carácter obrigatório se forem gratuitas.

5.
6.
7.
8.

Artigo 10.º
Atas
Das reuniões previstas neste regulamento, devem ser lavradas atas de acordo com o modelo definido pela escola.
O secretário para as reuniões é nomeado pelo Conselho Executivo.
As atas deverão ser datadas e numeradas sequencialmente, contendo sempre o número total de páginas.
O conteúdo das atas é sigiloso.

Capítulo V
Formação em Contexto de Trabalho
2. A formação em contexto de trabalho dos Cursos Profissionais rege-se pelo respetivo regulamento anexado a este regulamento.

2.

Capítulo VI
Prova de Aptidão Profissional
A Prova de Aptidão Profissional dos Cursos Profissionais rege-se pelo respetivo regulamento anexado a este regulamento.

Capítulo VII
Avaliação
Artigo 11.º
Objeto e finalidades da Avaliação
3. A avaliação é realizada módulo a módulo/UFCD a UFCD, tendo por base as competências a desenvolver. A avaliação
dos conhecimentos, competências e atitudes deve ser alicerçada em diversos instrumentos e técnicas de avaliação, adequados aos diferentes objetos de avaliação e a cada um dos módulos/UFCD propostos, tendo em consideração as suas
caraterísticas e duração de referência.
4. A avaliação assume caráter formativo e sumativo.
Artigo 12.º
Avaliação formativa
1. A avaliação formativa é contínua e sistemática, permitindo ao docente, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras
pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista à
definição e ao ajustamento de processos e estratégias.

Artigo 13.º
Avaliação sumativa
1. A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, traduzindo-se na formulação de um
juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos.

2. A avaliação sumativa interna, de natureza quantitativa, expressa-se na escala de 0 a 20 valores e, atendendo à lógica
modular adotada, a notação formal de cada módulo/UFCD, a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a
classificação mínima de 10 valores.
Artigo 14.º
Momentos de avaliação
8. A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo/UFCD de uma disciplina, com a intervenção do docente e do aluno,
e, após a conclusão do conjunto de módulos/UFCD de cada disciplina, em reunião do conselho de turma, respeitando os
critérios de avaliação aprovados.
9. Compete ao docente organizar e proporcionar de forma participada a avaliação sumativa de cada módulo/UFCD, de
acordo com as realizações e os ritmos de aprendizagem dos alunos.
10. A avaliação de cada módulo/UFCD exprime a conjugação da auto e heteroavaliação dos alunos e da avaliação realizada
pelo docente, em função da qual este e os alunos ajustam as estratégias de ensino-aprendizagem e acordam novos processos e tempos para a avaliação do módulo/UFCD.
11. A avaliação sumativa incide ainda sobre a formação em contexto de trabalho e integra, no final do 3.º ano do ciclo de
formação, uma prova de aptidão profissional.
12. O encarregado de educação deve ser informado dos módulos/UFCD concluídos e não concluídos em cada período. Em
reunião do conselho de turma, no início de cada ano letivo, é definida a estrutura modular e os módulos/UFCD com
precedências, tendo sempre como ponto de partida o programa das disciplinas.
13. Os resultados da avaliação sumativa são dados a conhecer através da afixação de pautas, a ocorrer:
6.5. No período máximo de dez dias úteis após o término de cada módulo/UFCD de cada disciplina. Nos casos em que
ocorra segunda avaliação a contagem dos dez dias inicia-se no dia seguinte ao da realização da mesma.
6.6. No fim da formação em contexto de trabalho;
6.7. Após a prova de aptidão profissional;
6.8. No final do curso.
14. As pautas são entregues no Conselho Executivo.

5.

6.

7.
8.

Artigo 15.º
Recuperação modular
No caso de insucesso num módulo/UFCD, o que ocorre sempre que um aluno obtenha uma classificação inferior a 10
valores, deve considerar-se o seguinte:
5.1. Para além da primeira avaliação do módulo/UFCD, o aluno tem direito a mais uma possibilidade de recuperação
modular, a segunda avaliação, a definir com o docente da/do disciplina/módulo/UFCD;
5.2. A recuperação modular, ou segunda avaliação, ocorre até 20 dias úteis após a data da primeira avaliação. Findo este
prazo transita para o regime de avaliação extraordinária;
5.3. A recuperação modular realizada pelo aluno deve ficar registada em ata.
Só tem direito à recuperação modular o aluno que obtém entre 6,1 e 9,4 valores na primeira avaliação ou que apresenta
justificações de faltas consideradas atendíveis, nos termos previstos na lei e neste regulamento. Os restantes casos transitam, automaticamente, para o regime de avaliação extraordinária.
As recuperações modulares devem realizar-se no momento e local definido, sob vigilância de um docente.
Se concluído o ano letivo o aluno persistir com módulos em atraso, pode requerer a sua realização através da avaliação
extraordinária.

Artigo 16.º
Avaliação extraordinária
4. Os alunos com módulos/UFCD em atraso podem requerer a avaliação extraordinária dos mesmos nos Serviços Administrativos, em impresso próprio, desde que não tenham sido excluídos por faltas e mediante pagamento de valor de inscrição
a definir anualmente, para os realizar nos dois momentos a definir anualmente pelo Concelho Executivo de acordo com
a legislação em vigor.
5. A avaliação extraordinária tem um peso final de 100% na avaliação dos módulos/UFCD. Assim, a classificação final do
módulo/UFCD não deverá conter qualquer percentagem ou valor referente a atitudes e valores, apenas deve fazer referência a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências de nível cognitivo.
6. A falta a uma prova de avaliação extraordinária determina a impossibilidade de inscrição na prova da mesma disciplina e
módulo/UFCD na época seguinte, salvo quando é apresentado atestado médico ou outra justificação oficial considerada
atendível nos termos da Lei

2.

Artigo 17.º
Prazos para requerer avaliação extraordinária
Os prazos para requerer a avaliação extraordinária são definidos e publicitados anualmente pelo Conselho Executivo.

Artigo 18.º
Regime de precedências
2. Salvaguardando-se o respeito pelas precedências definidas nas orientações gerais de cada programa, é permitido que o
aluno frequente módulos/UFCD mais avançados sem a conclusão de módulos anteriores.

5.
6.
7.
8.

Artigo 19.º
Conselho de turma de avaliação
As reuniões do conselho de turma de avaliação são presididas pelo diretor de turma.
O conselho de turma de avaliação reunirá, pelo menos, três vezes em cada ano letivo.
Cabe ao Conselho Executivo fixar as datas de realização dos conselhos de turma, bem como designar o secretário.
A avaliação realizada pelo conselho de turma é submetida à ratificação do Conselho Executivo.

Artigo 20.º
Registo e publicitação da avaliação
6. Após os conselhos de turma de avaliação serão entregues aos alunos e, quando for o caso, aos seus encarregados de
educação, os documentos indicados no n.º 1 do artigo 4.º.
7. No registo individual do percurso escolar de cada aluno deve constar, designadamente:
8.1. A identificação e classificação dos módulos realizados com sucesso em cada disciplina, bem como a classificação
final das disciplinas concluídas;
8.2. A identificação e classificação da formação em contexto de trabalho desenvolvida com sucesso;
8.3. A identificação do projeto da PAP e respetiva classificação final.
8. O órgão competente da escola ratifica e afixa, em local público, a pauta das classificações obtidas pelos alunos nos módulos/UFCD de cada disciplina.
9. No final do ciclo de formação são tornadas públicas as classificações das disciplinas concluídas, adotando-se o mesmo
procedimento aquando do término da FCT e após a realização da PAP.
10. No final do curso todas as classificações são tornadas públicas.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Artigo 21.º
Aprovação
A aprovação em cada disciplina depende da obtenção, em cada um dos respetivos módulos, de uma classificação igual
ou superior a 10 valores.
A Aprovação da componente de formação tecnológica depende da obtenção, em cada uma das UFCD, ou módulo quando
aplicável, de uma classificação igual ou superior a 10 valores.
A aprovação na FCT e na PAP depende da obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10 valores em cada
uma delas.
A aprovação na disciplina de Educação Moral e Religiosa verifica-se quando o aluno obtém uma classificação igual ou
superior a 10 valores.
Artigo 22.º
Progressão
A progressão nas disciplinas depende da obtenção em cada um dos respetivos módulos/UFCD de uma classificação igual
ou superior a 10 valores.
Caso o curso não abra no ano letivo seguinte, a escola não se pode comprometer a dar continuidade à lecionação dos
módulos/UFCD em atraso.
Atendendo à lógica modular dos cursos profissionais, não há lugar à retenção ou a transição de ano, mas sim a progressão
para o módulo/UFCD seguinte, sempre que o aluno fica aprovado no módulo/UFCD em que se encontra.
Terminado um ano do ciclo de formação o aluno deve continuar a formação no ano seguinte de forma a dar seguimento
aos módulos/UFCD já concluídos, salvo nas situações previstas nos números que se seguem.
Artigo 23.º

Conclusão
A conclusão com aproveitamento de um curso profissional obtém-se pela aprovação em todas as disciplinas do curso, na
FCT e na PAP.

Artigo 24.º
Classificações
3. A classificação final de cada disciplina das componentes de formação sociocultural e cientifica obtém-se pela média
aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações obtidas em cada módulo.
4. A classificação final da componente de formação tecnológica obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às
unidades, das classificações obtidas em cada UFCD, ou módulo quando aplicável.
Artigo 25.º
Classificação final
1. A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da seguinte fórmula:
CF= 0,22*FSC + 0,22*FC + 0,22*FT + 0,11*FCT + 0,23*PAP
sendo:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

CF = classificação final do curso, arredondada às unidades;
FSC = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de estudos na componente de formação sociocultural, arredondada às décimas;
FC = média aritmética simples das classificações finais de todas as disciplinas que integram o plano de estudos
na componente de formação científica, arredonda às décimas;
FT = média aritmética simples das classificações finais de todas as UFCD que integram o plano de estudos na
componente de formação tecnológica, arredondada às unidades;
FCT = classificação da formação em contexto de trabalho, arredondada às unidades;
PAP = classificação da prova de aptidão profissional, arredondada às unidades.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, nos cursos enquadrados em regime em regime provisório no CNQ, em que
se mantêm as três a quatro disciplinas da componente tecnológica definidas nos planos de estudo publicadas nas portarias
de criação de cada curso, a variável FT representa a média aritmética simples das classificações finais de todos os módulos
das disciplinas que integram o plano de estudos na componente de formação tecnológica, arredondada às décimas.
3. A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de apuramento da classificação a que se refere
o número anterior.

3.
4.

Capítulo VIII
Disposições finais
Artigo 26.º
Omissões
Nas situações omissas no presente regulamento, aplica-se o previsto na legislação e demais regulamentações/diretrizes
aplicáveis, bem como na lei geral.
Qualquer situação não contemplada é da competência do Conselho Executivo.
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Preâmbulo
Os Cursos Profissionais, percursos do nível secundário de educação, caracterizam-se por uma forte ligação com o
mundo profissional. Nestes, é valorizado o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em articulação com o setor empresarial local.
O plano de estudos destes cursos compreende três distintas componentes de formação, as quais visam contribuir
para a formação integral dos alunos perspetivando a sua realização pessoal e profissional, através de uma sólida preparação que permita a sua adaptação ao mundo do trabalho, cada vez mais exigente e em permanente mudança. A Formação
em Contexto de Trabalho em particular, doravante designada por FCT, encontra-se integrada na componente de formação
tecnológica.
Na consecução dos saberes previstos no referido plano de estudos valorizam-se metodologias dinâmicas e
interativas, de entre as quais a FCT, que constitui um dos momentos privilegiados do processo de ensino/aprendizagem.

Artigo 1.º
Disposições Gerais
4. A FCT decorre em empresas ou noutras organizações, adiante designadas por entidades de acolhimento, nas quais se
desenvolvem atividades profissionais relacionadas com a área de formação do respetivo curso.
5. A FCT deverá orientar-se para a saída profissional correspondente à especificação realizada e ao perfil de saída do
curso.
6. A colaboração das entidades de acolhimento na concretização da FCT não obriga a suportar quaisquer encargos com a
formação que não os intrínsecos à implementação do previsto nos planos de trabalho individual dos alunos ou ao pagamento de remunerações aos mesmos ou à Segurança Social, nem implica o dever de assegurar um posto de trabalho.

Artigo 2.º
Objetivos
2. A FCT como experiência real de trabalho e metodologia de aprendizagem visa os seguintes objetivos:
j)

Proporcionar aos jovens contactos com o mundo empresarial e experiências de trabalho, implicando a aplicação,
consolidação e aprofundamento de aprendizagens efetuadas em contexto escolar pela execução de um múltiplo
elenco de atividades relacionadas com a formação técnica obtida;

k) Proporcionar aos jovens nos contactos com o mundo empresarial a emergência ou a evidência de potencialidades
não descobertas ou pouco observadas em contexto escolar;
l)

Facultar o desenvolvimento de aprendizagens não adquiridas em contexto escolar, bem como a posterior integração
dos jovens na vida ativa;

m) Contactar com tecnologias e técnicas que se encontram para além das situações simuláveis durante a formação;
n) Aquisição de conhecimentos e competências inerentes a uma determinada qualificação profissional;
o) Adquirir vivências inerentes às relações humanas no trabalho;
p) Desenvolver capacidades, competências e atitudes adequadas ao contexto laboral, nomeadamente assiduidade, pontualidade, responsabilidade, espírito crítico e empreendedor, sentido ético e profissional, cooperação, autonomia,
comunicação e relação interpessoal;
q)

Proporcionar a observação do funcionamento de uma empresa ou secção específica de uma empresa, fomentando
a capacidade de análise e de síntese, planificação e organização, reflexão sobre métodos e técnicas de trabalho,
capacidade de resolução de problemas, criatividade, flexibilidade, espírito de iniciativa e abertura à mudança;

r)

Desenvolver aprendizagens no âmbito da saúde, higiene e segurança no trabalho.

3.

Artigo 3.º
Protocolo Enquadrador
A concretização da FCT é antecedida e prevista em protocolo enquadrador celebrado entre a escola e as entidades de
acolhimento.

4.

O protocolo celebrado obedece às disposições estabelecidas no presente Regulamento, sem prejuízo da sua diversificação, decorrente da especificidade do curso e das características próprias da entidade de acolhimento.

Artigo 4.º
Critérios de designação do Professor Orientador da FCT
2. A designação do professor orientador da FCT é feita pelo presidente do Conselho Executivo, depois de ouvido o diretor
de curso, de entre aqueles que lecionam as disciplinas da componente da formação tecnológica, e obedece aos seguintes
critérios:
f) histórico profissional ligado à área de formação;
g) experiência prévia no desempenho da função;
h) motivação para o desempenho da função;
i) facilidade no relacionamento interpessoal;
j) capacidade de organização.

Artigo 5.º
Responsabilidades dos intervenientes na FCT
3. A responsabilidade pela orientação e acompanhamento do aluno durante o desenvolvimento da FCT é partilhada, sob
coordenação da escola, pelo orientador da FCT designado pela escola, e pelo tutor designado pela entidade de acolhimento.
4. Sem prejuízo do previsto na legislação vigente, definem-se, a seguir, responsabilidades específicas dos intervenientes na FCT.
3.1. Escola:
a) Assegurar a sua realização nos termos definidos na lei e nos regulamentos aplicáveis;
b) Assegurar a elaboração e celebração de protocolos com as entidades de acolhimento;
c) Estabelecer critérios de distribuição dos alunos pelas entidades de acolhimento;
d) Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os alunos e seus pais ou encarregados de
educação, se aqueles forem menores de idade;
e) Assegurar a elaboração do plano individual de trabalho, bem como a respetiva assinatura por parte de todos os
intervenientes;
f) Acompanhar a execução do plano de trabalho individual, bem como a avaliação do seu desempenho, em colaboração com a entidade de desenvolvimento;
g) Assegurar que todos os alunos sem encontram cobertos por seguro em todas as atividades da FCT;
h) Assegurar, em conjunto com as entidades de acolhimento e os alunos, as condições logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT.
3.2. Diretor de Curso:
k) Manter o Conselho Executivo informado das ações desenvolvidas, apresentando-lhe os problemas que surgirem
e que necessitem de resolução pontual;
l) Proceder à identificação, contactos e seleção das entidades de acolhimento da FCT;
m) Proceder à distribuição dos alunos pelas entidades de acolhimento, de acordo com os critérios definidos pela
escola;
n) Assegurar a elaboração do protocolo com a entidade de acolhimento;

o) Assegurar a elaboração e a assinatura do presente regulamento pelo aluno e seu encarregado de educação,
quando menor;
p) Assegurar a elaboração do plano de trabalho individual, bem como a respetiva assinatura por parte de todos os
intervenientes;
q) Assegurar o acompanhamento da execução do plano de trabalho individual;
r) Assegurar a avaliação do desempenho dos alunos, em colaboração com a entidade de acolhimento;
s) Assegurar que o aluno se encontra a coberto de seguro em toda a atividade da FCT;
t) Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento e o aluno, as condições logísticas necessárias à realização
e ao acompanhamento da FCT.
3.3. Professor orientador da FCT:
b) Elaborar o Plano de Trabalho, em articulação com o Diretor de Curso e, quando for caso, comos demais órgãos
de coordenação e supervisão pedagógica da escola, bem como com os restantes professores e formadores do
curso e o tutor designado pela entidade de acolhimento;
c) Acompanhar a execução do plano individual de trabalho, nomeadamente através de deslocações periódicas, pelo
menos duas vezes no período de FCT, aos locais em que a mesma se realiza;
d) Avaliar, em conjunto com o tutor designado pela entidade de acolhimento, o desempenho do aluno;
e) Acompanhar o aluno na elaboração dos relatórios da FCT;
f) Propor ao conselho de turma de avaliação, ouvido o tutor, a classificação do aluno na FCT.
3.4. Entidade de acolhimento:
b) Designar o tutor;
c) Colaborar na elaboração do protocolo e do plano de trabalho do aluno;
d) Atribuir ao aluno as tarefas que permitam a execução do seu plano de trabalho;
e) Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno na FCT;
f) Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT, nomeadamente no que diz respeito à
integração socioprofissional do aluno na entidade de acolhimento;
g) Controlar a assiduidade e a pontualidade do aluno;
h) Assegurar, em conjunto com a escola e o aluno, condições logísticas necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT.
3.5. Tutor:
e) Asseverar, inicialmente, a verificação prévia das condições adequadas para a realização da FCT, bem como o
acolhimento e a integração do aluno;
f) Facilitar a integração e a adaptação do aluno ao mundo do trabalho, a aquisição/consolidação de competências
em ambiente de trabalho e o desenvolvimento das relações interpessoais;
g) Contactar de imediato a entidade formadora em caso de acidente do formando;
h) Reportar pelo meio mais expedito, quando solicitado ou por iniciativa própria, problemas ou dificuldades relativas ao aluno.
3.6. Aluno:
a) Colaborar na elaboração do seu plano de trabalho;
b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT, sempre que for convocado;
c) Cumprir, no que lhe compete, o seu plano de trabalho;
d) Respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e utilizar com zelo os bens, equipamentos e instalações
da mesma;
e) Não utilizar para outros fins, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a informação a que tiver acesso;

f) Ser assíduo e pontual;
g) Justificar as faltas perante o diretor de turma, o diretor de curso e o tutor, de acordo com as normas internas da escola
e da entidade de acolhimento;
h) Elaborar os relatórios intercalares e o relatório final da FCT, de acordo com o estabelecido no regulamento da escola.
Artigo 6.º
Direitos do Aluno
2. São direitos do aluno durante o período de FCT:
d) Ser abrangido por um seguro escolar que garanta a cobertura dos riscos das deslocações a que estiver obrigado, bem
como das atividades a desenvolver. Em caso de acidente(s) no trajeto de/para a entidade de acolhimento, aplicam-se
os pressupostos inerentes a um acidente ocorrido na escola ou no trajeto de casa para esta. Caso se revele pertinente,
face à natureza das atividades a desenvolver, a escola celebrará, em complemento, um seguro de acidentes pessoais
que proteja contra riscos e outras eventualidades não previstas no anteriormente mencionado;
e) Não executar tarefas que não se enquadrem ou não sejam adequadas à respetiva formação;
f) Participar ativamente no acompanhamento e avaliação do seu desempenho na FCT.
Artigo 7.º
Assiduidade do aluno na FCT
9. O controlo da assiduidade pelo tutor é diário.
10. Caso o aluno se encontre impossibilitado de comparecer no local da FCT, no horário diário, deve informar, no prazo máximo
de 24h após a primeira hora a que faltou, a entidade de acolhimento e a escola, pelo meio mais expedito. A justificação de
faltas respetiva terá de ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou até ao 3.º dia útil subsequente à verificação
da mesma, na entidade de acolhimento (fotocópia) e na escola (original).
11. A justificação das faltas deve ser feita por escrito, usando o modelo próprio para o efeito da escola, anexando(s) o(s) comprovativo(s) necessário(s) e/ou solicitado(s).
12. São consideradas justificadas as faltas motivadas pelos fatores previstos no Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de
25 de junho e Regulamento Interno da escola, bem como demais legislação e regulamentação aplicável.
13. É ao diretor de turma que incumbe o controlo da assiduidade do aluno na escola, sendo da sua competência a justificação das faltas, quando aplicável.
14. A assiduidade do aluno na FCT não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista.
15. Sempre que o aluno ultrapasse 5% de faltas relativamente à carga horária total da FCT, cabe à escola, em articulação
com a entidade de acolhimento, apreciar e decidir sobre as justificações apresentadas, bem como definir os procedimentos a adotar para a reposição das horas justificadas em falta, nomeadamente, através do prolongamento da FCT,
de modo a cumprir com os objetivos inicialmente definidos.
16. O aluno deve proceder à justificação de toda e qualquer falta à FCT.
17. A assiduidade do aluno é controlada pelo preenchimento da ficha de registo de assiduidade, a qual deve ser assinada
pelo aluno e pelo tutor e entregue semanalmente ao professor orientador.

Artigo 8.º
Critérios de distribuição dos Alunos pelas Entidades de Acolhimento
5. A distribuição dos alunos pelas entidades de acolhimento será efetuada, preferencialmente, até 30 dias antes do início
da FCT pelo Diretor de Curso.
6. Os critérios definidos pela escola para distribuição dos alunos pelas entidades de acolhimento são:
a) Perfil do aluno – avaliação das competências e características pessoais de cada aluno em função dos diferentes referenciais de emprego de cada curso;

b) Escolha, por parte do aluno, da entidade de acolhimento para a sua formação em contexto de trabalho desde que se
enquadre nos objetivos específicos do curso;
c) Média aritmética das classificações obtidas nos 1.º e 2.º anos para os alunos do 3.º ano, e as obtidas no 1.º ano para
os alunos do 2.º ano, nas disciplinas da componente de formação tecnológica;
d) Proximidade geográfica entre a entidade de acolhimento e local de residência do aluno.
7. Os alunos podem ainda ser selecionados de acordo com alguma característica que a entidade de acolhimento solicite,
nomeadamente o domínio de uma língua estrangeira específica.
8. A avaliação prevista na alínea a) do ponto 2 deverá ser efetuada pelos professores da componente de formação tecnológica até ao final do segundo período do segundo ano do curso.

Artigo 9.º
Programação e Organização gerais
9. A FCT, irá realizar-se nas entidades de acolhimento em períodos de duração variável ao longo ou no final da formação
enquanto experiências de trabalho, designadamente sob a forma de estágio (organização definida de acordo com a
especificidade da FCT a desenvolver, as competências a adquirir pelo aluno e os aspetos técnico-pedagógicos a considerar).
10. A carga horária da FCT deve ser ajustada em função da carga horária definida para a componente tecnológica da
respetiva formação, de modo a não ultrapassar a carga horária máxima do total da formação.
11. Quando a FCT decorra em regime de alternância, após cada período de permanência nas entidades de acolhimento será
dinamizada uma sessão com os alunos, professor orientador da FCT e diretor de curso, para efetuar uma apreciação
sobre a forma como decorreu a formação, de forma a reforçar/aprofundar conhecimentos, a superar lacunas e a identificar outros constrangimentos e soluções. A informação relativa à avaliação efetuada pelos tutores será considerada
neste momento, planificado pelo diretor de curso.
12. Quando a FCT decorra num bloco único no final da formação terá igualmente lugar a sessão conjunta referida no
número anterior, de forma a proceder ao balanço correspondente.
13. A distribuição da carga horária é ajustada em função do período de funcionamento da entidade de acolhimento, não
devendo ultrapassar, sempre que possível, a duração semanal de 35 horas e nem a duração diária de 7 horas.
14. Caso a duração máxima de referência prevista no número anterior seja excedida, o protocolo e o plano individual de
trabalho mencionam, expressamente, os fundamentos da duração estipulada, sem o prejuízo da possibilidade de recusa
pelo aluno ou pelos pais ou encarregados de educação, se aquele for menor de idade.
15. O apoio ao transporte escolar obedece ao disposto na Portaria n.º 53/2009, de 4 de junho, com as alterações introduzidas
pelas Portarias n.º 104/2012, de 6 de agosto, e n.º 66/2013, de 31 de julho, respeitantes ao Regulamento da Ação Social
Educativa da Região.
16. As atividades a desenvolver pelo aluno durante o período de FCT regem-se por um plano de trabalho individual, acordado entre a escola, a entidade de acolhimento, o aluno e seu encarregado de educação, quando menor.

4.

Artigo 10.º
Plano de Trabalho Individual
O plano da FCT, elaborado em conformidade com o modelo definido pela escola, identifica:
4.1. Os objetivos e as competências técnicas, relacionais e organizacionais a desenvolver ao longo da FCT;
4.2. A programação, o período de duração, o horário e o local da realização das atividades;
4.3. As formas de monitorização e acompanhamento do aluno e os respetivos responsáveis pela sua operacionalização;
4.4. Os direitos e os deveres das partes envolvidas;

5.

O plano de FCT é homologado pelo Conselho Executivo da escola, mediante parecer favorável do diretor de curso, antes
do início das atividades de formação a que respeita.

6.

O plano deve estar concluído e devidamente assinado até duas semanas antes do início da FCT.

7.

O plano de trabalho, depois de assinado, é considerado como parte integrante do contrato de formação.

8.

O plano de trabalho e o contrato de formação não geram nem titulam, respetivamente, relações de trabalho subordinado
e caducam com a conclusão da formação para que foram celebrados.
Artigo 11.º
Parâmetros de Avaliação

4.

Os parâmetros a considerar os seguintes:
I. Domínio Saber / Saber Fazer
- Aprendizagem de novos conhecimentos
- Domínio e aplicação dos conhecimentos técnicos
- Qualidade e organização de trabalho
- Ritmo de trabalho/destreza
- Autonomia, iniciativa e criatividade
- Aplicação das regras de higiene, saúde e segurança
- Qualidade e rigor da expressão escrita e dos suportes materiais que enformam os relatórios, na perspetiva da sua
boa inteligibilidade
II. Domínio Saber Ser
- Trabalho de equipa e relacionamento interpessoal
III. Domínio Saber Estar
- Disciplina e sentido de responsabilidade:
- Pontualidade e assiduidade
- Apresentação pessoal
- Participação
- Autonomia no exercício das suas funções
- Adaptação profissional

5.

Sem prejuízo do disposto no ponto anterior, cabe ao diretor de curso, atendendo à especificidade do curso, em conjunto
com os professores orientadores, elaborar uma proposta com os critérios específicos a observar, bem como a forma de
os operacionalizar e os pesos a atribuir a cada um, para a atribuição da classificação final ou de cada uma das etapas da
FCT.

6.

A proposta a que se refere o ponto 2 deve ser aprovada em Conselho Pedagógico e, depois, anexada a este regulamento,
passando a fazer parte integrante do mesmo.

Artigo 12.º
Avaliação
10. A classificação da FCT é autónoma e integra o cálculo da média final do curso, nos termos previstos na legislação em
vigor.
11. Sempre que a FCT seja subdividida em dois ou mais momentos, a classificação final da FCT será a resultante da ponderação das classificações obtidas em cada uma das etapas, pelo número de horas de cada uma dessas etapas, conforme a
fórmula seguinte:
FCT= (HE1 X CE1+ HE2 X CE2 +….+ HEN X CEN) / (HE1+HE2+….+HEN)
Sendo:

FCT é a classificação final da FCT, arredondada às unidades;
HE1, HE2, ..., HEN, é o número de horas da etapa 1, 2, ..., N;
CE1, CE2, ..., CEN, é a classificação da etapa 1, 2, ..., N.

12. A avaliação no processo da FCT assume carácter contínuo e sistemático e permite, numa perspetiva formativa, reunir
informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, possibilitando, se necessário, o reajustamento do plano de trabalho individual.
13. A avaliação assume também um carácter sumativo, conduzindo a uma classificação final, expressa numa escala de 0 a
20 valores.
14. O professor orientador propõe ao conselho de turma de avaliação, ouvido o tutor, a classificação do aluno na FCT,
considerando os domínios do saber/saber fazer, saber ser e saber estar, tendo por base o explanado:
e)

Na folha de registo de presenças;

f)

Nas fichas de avaliação intermédias e final do Tutor;

g) No relatório intermédio e final do aluno;
h) Nas reuniões de acompanhamento.
15. A proposta de avaliação referida no ponto anterior resulta de uma reflexão/análise partilhada entre o aluno, o professor
orientador e o tutor.
16. A avaliação final tem por base as atividades desenvolvidas durante o período de formação e constante do plano e os
relatórios elaborados.
17. Considera-se que o aluno obteve aproveitamento sempre que a sua avaliação seja igual ou superior a 10 valores.
18. O aluno deve ser informado sobre os procedimentos e os parâmetros de avaliação definidos no início da FCT e ser
esclarecido relativamente aos resultados da sua avaliação no final.

6.

Artigo 13.º
Relatórios da FCT
Todos os relatórios devem obedecer à seguinte estrutura mínima:
g) Capa;
h) Índice;
i)

Introdução;

j)

Desenvolvimento, com a descrição das atividades desenvolvidas, apreciação sobre o funcionamento da equipa de
trabalho, dificuldades sentidas e soluções encontradas, conhecimentos adquiridos e aplicados, assim como competências, e fotografias que retratem o desempenho das funções exercidas durante a FCT, quando possível.

k) Conclusões;
l)
7.

Bibliografia.

Os aspetos a considerar quanto ao texto são:
d) Tipo de letra: Arial;

8.

e)

Tamanho de letra: 12 para títulos e 11 para texto;

f)

Espaço entre linhas: 1,5.

Critérios de avaliação do relatório:
e)

Estrutura do relatório: 20%;

f)

Conteúdos/desenvolvimento: 50%;

g) Expressão escrita: 10%;
h) Espírito crítico: 20%.

Artigo 14.º
Omissões
3. A FCT rege-se, em todas as matérias não previstas na presente portaria ou noutra legislação aplicável, por regulamento
específico, aprovado pelos órgãos competentes da escola, sendo parte integrante do respetivo regulamento interno.
4. Nas situações omissas no presente regulamento, aplica-se o previsto na legislação, regulamento interno da escola/entidade formadora e demais regulamentações/diretrizes aplicáveis, bem como na lei geral.
5. A decisão relativa a uma qualquer situação não abrangida pelo disposto no ponto anterior será da competência do Conselho Executivo da entidade formadora.
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Preâmbulo
Os Cursos Profissionais, percursos do nível secundário de educação, caracterizam-se por uma forte ligação com o mundo
profissional. Nestes, é valorizado o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em articulação
com o setor empresarial local.
O plano de estudos destes cursos compreende três distintas componentes de formação, sociocultural, científica e tecnológica, as quais visam contribuir para a formação integral dos alunos perspetivando a sua realização pessoal e profissional,
através de uma sólida preparação que permita a sua adaptação ao mundo do trabalho, cada vez mais exigente e em
permanente mudança.

Artigo 1.º
Disposições Gerais
5. A Prova de Aptidão Profissional (PAP), para os cursos profissionais, consiste na apresentação e defesa, perante um júri,
de um projeto, consubstanciado num produto, objeto ou produção escrita ou de outra natureza, bem como do respetivo
relatório final de realização e apreciação crítica, demonstrativo de saberes e competências profissionais adquiridas pelo
aluno ao longo da formação e estruturante do futuro profissional do jovem.
6. O projeto a que se refere o número anterior centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em
estreita ligação com os contextos de trabalho.
7. O projeto referido nos números anteriores realiza-se sob a orientação e acompanhamento de um ou mais professores
orientadores da formação tecnológica e com a colaboração de outros professores do conselho de turma, se assim for
necessário.
8. Tendo em conta a natureza do projeto, poderá o mesmo ser desenvolvido em equipa, desde que, em todas as suas fases e
momentos de concretização, seja visível e avaliável a contribuição individual específica de cada um dos membros da
equipa.

Artigo 2.º
Objetivos
7. Aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso com atividades concretas.
8. Incentivar o trabalho autónomo e de equipa do aluno bem como a sua autoformação.
9. Desenvolver no formando hábitos de trabalho, espírito empreendedor e sentido de responsabilidade.
10. Proporcionar ao jovem contactos e vivências inerentes às relações humanas no trabalho e perceber a sua importância para
o seu desenvolvimento, formação social e profissional.
11. Promover a inserção do jovem no mundo profissional de forma dinâmica e harmoniosa.
12. Contribuir para a aproximação dinâmica e harmoniosa dos alunos com o mundo do trabalho.

Artigo 3.º
Conceção e concretização do projeto da PAP
6.

O projeto de PAP centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em estreita ligação com os
contextos de trabalho e realiza-se sob orientação e acompanhamento de um ou mais professores.

7.

Tendo em conta a natureza do projeto, pode o mesmo ser desenvolvido em equipa, desde que, em todas as suas fases e
momentos de concretização, seja visível e avaliável a contribuição individual específica de cada um dos membros da
equipa.

8.

A concretização do projeto compreende três momentos essenciais:
a)

Conceção;

b) Fases de desenvolvimento;
c)
9.

Autoavaliação e elaboração do relatório final.

O relatório final a que se refere a alínea c) do número anterior integra, nomeadamente:
a)

A fundamentação da escolha do projeto;

b) Os documentos ilustrativos da concretização do projeto;
c)

A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais dificuldades e obstáculos encontrados e
as formas de os superar;

d) Os anexos, designadamente, os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e das avaliações intermédias do professor ou professores orientadores.
10. Nos casos em que o projeto revista a forma de uma atuação perante o júri, os momentos de concretização previstos nos
números anteriores poderão ser adaptados em conformidade.

Artigo 4.º
Orientação e acompanhamento da PAP
6.

A PAP e as atividades de desenvolvimento do projeto ocorrem no 3.º ano do curso.

7.

Os professores orientadores e acompanhantes do projeto conducente à PAP são designados pelo órgão competente de
direção ou gestão da escola de entre os professores que lecionam as disciplinas da componente de formação tecnológica.

8.

Para o exercício das suas funções, os professores orientadores e acompanhantes do projeto conducente à PAP têm direito, durante o período de acompanhamento do projeto, a uma redução da componente letiva variável de acordo com
as necessidades sentidas.

9.

O diretor de curso, em colaboração com o órgão competente de direção ou gestão da escola e com os demais órgãos e
estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, designadamente o diretor de turma ou orientador educativo, assegura a articulação entre os professores das várias disciplinas, de modo a que sejam cumpridos, de acordo com a calendarização estabelecida, todos os procedimentos necessários à realização da PAP, competindo-lhe ainda propor para
aprovação do conselho pedagógico ou equivalente os critérios de avaliação da PAP e datas de apresentação, depois de
ouvidos os professores das disciplinas da componente de formação tecnológica.

10. Sem prejuízo dos números anteriores, o órgão competente de direção ou gestão da escola, em colaboração com os órgãos
e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, é responsável pelo planeamento necessário à realização da PAP.

Artigo 5.º
Direitos e deveres dos intervenientes na PAP
5. Sem prejuízo do previsto na legislação vigente, definem-se, a seguir, responsabilidades específicas dos intervenientes
na PAP.
3.7. Conselho Pedagógico
a) Analisar e aprovar os documentos previstos na legislação em vigor.
3.8. Conselho Executivo
a)

Ser informado das ações desenvolvidas no âmbito da realização da PAP;

b) Criar as condições necessárias à realização da PAP.

3.9. Diretor de Curso:
a)

Ser apoiado pelos órgãos competentes e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, no âmbito das
suas funções, no planeamento necessário à realização da PAP;

b) Ser informado pelo professor orientador das ações desenvolvidas, apresentando-lhe os problemas que surgirem e que necessitem de resolução pontual;
c)

Manter o Conselho Executivo informado das ações desenvolvidas, apresentando-lhe os problemas que surgirem e que necessitem de resolução pontual;

d)
Propor, para aprovação do Conselho Pedagógico, os critérios de avaliação da PAP depois de ouvidos os
professores das disciplinas da componente de formação tecnológica do curso;
e)

Garantir que os critérios referidos na alínea anterior estão de acordo com os princípios gerais e os critérios
de avaliação adotados pela escola;

f)

Assegurar, em articulação com o Conselho Executivo, os procedimentos necessários à realização da PAP,
nomeadamente a calendarização das provas e a constituição do júri de avaliação;

g) Garantir, no que respeita à PAP, a articulação entre as várias disciplinas, nomeadamente as da componente
da formação técnica;
h) Disponibilizar aos membros do júri os documentos de suporte da PAP até cinco dias úteis antes da data da
realização da PAP.
3.10.

Diretor de turma
a) Ser apoiado pelos órgãos competentes e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, no âmbito das
suas funções, no planeamento necessário à realização da PAP;
b) Ser informado pelo professor orientador das ações desenvolvidas, apresentando-lhe os problemas que surgirem e que necessitem de resolução pontual;
c)

Apoiar os alunos desde o início do projeto;

d) Apoiar o professor orientador da PAP no exercício das suas funções e informá-lo sobre eventuais situações
que possam interferir no normal desenvolvimento do processo, nomeadamente o comportamento e percurso
do aluno na escola;
e)
3.11.

Manter o Diretor de Curso devidamente informado do desenrolar das várias fases do projeto.
Professor orientador da PAP:

a) Ser apoiado pelos órgãos competentes e estruturas de coordenação e supervisão pedagógica, no âmbito das
suas funções, no planeamento necessário à realização da PAP;
b) Orientar o aluno na escolha do projeto a desenvolver, na sua realização e na redação do relatório final;
c)

Colaborar com o Diretor de Curso no processo de desenvolvimento do projeto da PAP;

d) Manter o Diretor de Curso e o Diretor de Turma devidamente informados do desenvolvimento do projeto;
e)

Informar os alunos sobre os critérios de avaliação;

f)

Proceder ao levantamento do material necessário ao desenvolvimento do projeto assim como à sua orçamentação;

g) Coordenar, planificar e acompanhar as várias etapas de elaboração da PAP;
h) Fornecer ao aluno os contributos e as metodologias necessárias ao correto desenvolvimento do projeto;
i)

Apoiar e orientar o aluno nas várias etapas do projeto, reunindo com ele periodicamente de acordo com o
calendário definido;

j)

Dar um parecer sobre a conceção do projeto;

k) Supervisionar a capacidade técnica do aluno na realização do projeto;
l)

Orientar o aluno na escolha de várias hipóteses de solução de problemas;

m) Recolher e registar todos os elementos de avaliação ao longo das diferentes fases do projeto, realizando uma
avaliação contínua eminentemente formativa;

n) Proceder às avaliações intermédias, devidamente registadas;
o) Decidir se o projeto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri;
p) Orientar o aluno na preparação da apresentação a realizar na PAP;
q) Registar a classificação da PAP na respetiva pauta;
r)
3.12.

Integrar o júri de avaliação do projeto pelo qual é responsável.
Aluno:

a) Ser apoiado e orientado pelos intervenientes definidos neste regulamento;
b) Utilizar os recursos disponibilizados pela escola para a concretização do seu projeto;
c)

Ser avaliado de forma justa e imparcial;

d) A ver reconhecido e valorizado o mérito, a dedicação e o esforço no desenvolvimento da PAP;
e)

Participar ativamente no acompanhamento e avaliação do seu desempenho na concretização da PAP;

f)

Planear e realizar um projeto em estreita ligação com o perfil de saída do seu curso e de acordo com o planeamento definido;

g) Desenvolver, ao longo do processo, uma apreciação crítica da execução do projeto, registando obstáculos e
dificuldades e formas de os superar;
h) Elaborar o relatório de conceção do projeto;
i)

Elaborar o relatório intermédio;

j)

Elaborar o relatório final;

k) Proceder à autoavaliação;
l)
3.13.

Apresentar perante um júri o produto resultante do projeto e o respetivo relatório final;
Júri:

a) Receber atempadamente o suporte escrito da PAP;
b) Apreciar previamente o suporte escrito da PAP;
c)

Formular questões que demonstrem domínio das matérias inerentes ao projeto em defesa;

d) Atestar a sua validade;
e)

Atribuir uma classificação à PAP (de 0 a 20 valores).

Artigo 6.º
Controlo da Assiduidade
4. A assiduidade do aluno é controlada pelo preenchimento da ficha de registo de assiduidade, a qual deve ser assinada
pelo aluno e pelo professor orientador e entregue mensalmente ao diretor de curso.

Artigo 7.º
Calendarização
5. A organização e a calendarização do trabalho, no que se refere à PAP, são definidas em cada ano letivo, em função do
calendário geral da escola (cronograma de formação) e de cada curso em particular e nos termos deste regulamento,
sendo a calendarização proposta pelo diretor de curso, depois de ouvidos os professores da componente de formação
tecnológica, e aprovada pelo Conselho Pedagógico.

Artigo 8.º
Desenvolvimento do projeto da PAP
6.

O projeto deverá ser focalizado num ou vários temas/problemas correlacionados, por escolha do aluno, preferencialmente
como resposta a um desafio concreto resultante de negociação com o(s) professor(es), devendo ser facilitador de preparação para o mundo do trabalho e estar, sempre que possível, diretamente relacionado com as competências desenvolvidas para o curso, permitindo assim, a consolidação dos conhecimentos e competências.

7.

A realização do projeto da PAP compreende três momentos essenciais:
a.

Num primeiro momento, conceção do projeto, caberá ao aluno, com o acompanhamento e orientação do professor, elaborar um relatório, do qual deverão constar, entre outros, os seguintes elementos:
a) Identificação do aluno;
b) Identificação, objetivos e descrição do projeto;
c)

Relação com o contexto curricular;

d) Metodologias a utilizar;

b.

e)

Material ou outros elementos de apoio necessários;

f)

Calendarização.

Num segundo momento, fases de desenvolvimento, o aluno, com o acompanhamento e orientação do professor, implementará o projeto respeitando a calendarização prevista na primeira fase e elaborará um relatório
intermédio, do qual deverá constar, entre outros, os seguintes elementos.
a) Descrição das tarefas a desenvolver;
b) Definição das tarefas de pesquisa (o que deve ser investigado e como fazê-lo);
c)

Recolha e tratamento de dados (questionários, entrevistas, observações, leituras).

d) Preparação do projeto (possível simulação);
e)
c.

Ponto da situação.

Num terceiro momento, autoavaliação e elaboração do relatório final, caberá ao aluno, com o acompanhamento e orientação do professor, realizar a autoavaliação e elaborar um relatório final, do qual deverão constar, entre outros, os seguintes elementos:
a) A fundamentação da escolha do projeto;
b) Os documentos ilustrativos da concretização do projeto;
c)

A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais dificuldades e obstáculos encontrados e as formas de os superar;

d) Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e das avaliações
intermédias do professor ou professores orientadores.
8.

A Prova de Aptidão Profissional conclui-se com a apresentação do relatório e defesa do projeto perante um júri de
avaliação, podendo o aluno, para o efeito, recorrer aos meios técnicos que entender, desde que estejam disponíveis na
escola.

9.

Nos casos em que o projeto revista a forma de uma atuação perante o júri, os momentos de concretização previstos nos
números anteriores poderão ser adaptados em conformidade.

10. A duração da apresentação da PAP não pode ultrapassar o período máximo de sessenta minutos.
Artigo 9.º
Júri
4.

O júri de avaliação da PAP é designado pelo órgão competente de direção ou gestão da escola e tem a seguinte composição:
a) O diretor da escola ou o diretor pedagógico ou equivalente, que preside;

b) O diretor de curso;
c)

O diretor de turma ou orientador educativo;

d) Um professor orientador do projeto;
e)

Um representante das associações empresariais ou das empresas de sectores afins ao curso;

f)

Um representante das associações sindicais dos sectores de atividade afins ao curso;

g) Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos sectores de atividade afins ao
curso.
5.

O júri de avaliação necessita, para deliberar, da presença de, pelo menos, quatro elementos, estando entre eles, obrigatoriamente, um dos elementos a que se referem as alíneas a) a d) e dois dos elementos a que se referem as alíneas e) a g)
do número anterior, tendo o presidente voto de qualidade em caso de empate nas votações.

6.

Nas suas faltas ou impedimentos o presidente é substituído pelo seu substituto legal previsto nos termos regimentais ou
regulamentares internos ou, na omissão destes ou na impossibilidade do substituto, e pela ordem enunciada, por um dos
professores a que se referem as alíneas b) e c) do n.º 1 ou, ainda, no impedimento destes, por professor a designar de
acordo com o previsto no regulamento interno da escola.

Artigo 10.º
Avaliação
1.

A classificação da PAP expressa-se na escala de 0 a 20 valores.

2.

Os critérios de classificação da PAP são os seguintes:
h) Aspeto gráfico do relatório;
i)

Descrição completa do projeto;

j)

Qualidade da apresentação/defesa do projeto;

k) Pertinência do tema escolhido;
l)

Inovação do projeto;

m) Demostração de conhecimentos técnicos;
n) Qualidade do produto final.
3.

Os critérios de avaliação da PAP serão propostos pelo diretor de curso, depois de ouvidos os professores das disciplinas
da componente de formação tecnológica, e posteriormente aprovados em conselho pedagógico.

Artigo 11.º
Relatórios
9.

Todos os relatórios devem obedecer à seguinte estrutura mínima:
a)

Capa;

b) Índice;
c)

Introdução;

d) Desenvolvimento;
e)

Conclusões;

f)

Bibliografia;

g) Anexos, sempre que se justifique, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto
e das avaliações intermédias do professor ou professores orientadores.
10. Os aspetos a considerar quanto ao texto são:
d) Tipo de letra: Arial;
e)

Tamanho de letra: 12 para títulos e 11 para texto;

f)

Espaço entre linhas: 1,5.

Artigo 12.º
Disposições finais
4.

O aluno que, por motivos graves, de saúde ou outros, não imputáveis ao aluno, não compareça à prova, deve:
a)

Apresentar a respetiva justificação e o requerimento, para nova realização da prova, ao diretor da escola no prazo
de dois dias úteis a contar da data de realização da prova a que faltou. Caso o mesmo seja menor, o requerimento
e a justificação deve ser entregue pelo seu encarregado de educação;

b)

No caso de ser deferida a justificação, referida no ponto anterior, o presidente do júri marca a nova data da realização da prova.

5.

A não entrega da justificação ou o indeferimento da justificação apresentada determina sempre a impossibilidade de
realizar a mesma nesse ano escolar.

6.

O aluno que, tendo comparecido à prova, não foi considerado aprovado pelo júri, poderá realizar uma nova apresentação
da PAP, em data a definir pelo presidente do júri.

Artigo 13.º
Omissões
3. Nas situações omissas no presente regulamento, aplica-se o previsto na legislação, regulamento interno da escola/entidade formadora e demais regulamentações/diretrizes aplicáveis, bem como na lei geral.
4. A decisão relativa a uma qualquer situação não abrangida pelo disposto no ponto anterior será da competência do Conselho Executivo da entidade formadora.

ANEXO XIV - Regulamento dos Cursos de Educação e Formação de
Adultos e das Formações Modulares
Regulamento dos Cursos de Educação e Formação de Adultos e das Formações Modulares
Os cursos de Educação e Formação de Adultos, doravante designados Cursos EFA, e as formações modulares destinam-se a suprir os défices de qualificação da população, melhorando os seus níveis de empregabilidade e
de inclusão social e profissional, estimulando uma cidadania mais ativa. Assim, assumem um papel dinamizador
e incentivador do desenvolvimento cultural, social e económico do concelho.
Enquadramento Legal
Os cursos de educação e formação de adultos e as formações modulares regem-se pelo disposto na Portaria n.º
80/2008, de 27 de junho, retificada a 13 de agosto de 2008, alterada pela Portaria n.º 194/2008, de 3 de novembro, e pela
Portaria n.º 74/2011, de 30 de junho.
Capítulo I
Disposições Gerais
Artigo 1.º
Objeto
1. O presente regulamento define a organização, desenvolvimento e acompanhamento dos Cursos EFA e das
formações modulares.
2. Estas modalidades de formação desenvolvem-se segundo percursos de habilitação escolar ou dupla certificação,
de acordo com o perfil e história de vida dos adultos.
Artigo 2.º
Destinatários
1. Os cursos EFA e as formações modulares destinam-se a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos à data
do início da formação, ou a 23 anos se forem cursos de nível secundário a funcionar em regime diurno ou a tempo
integral, sem a qualificação adequada para efeitos de inserção ou progressão no mercado de trabalho e, prioritariamente, sem a conclusão do ensino básico ou do ensino secundário.

Artigo 3.º
Processo de seleção dos candidatos/formandos
1.

Os candidatos deverão formalizar o seu interesse na frequência de cursos EFA ou formações modulares
através de uma pré-inscrição a realizar nos serviços administrativos da escola, em data a definir anualmente pelo conselho executivo.

2.

A admissão dos candidatos está dependente da:
2.1. Autorização de funcionamento dos cursos/das formações modulares por parte da Direção Regional de Educação;
2.2. Verificação do imposto legalmente ao nível da constituição dos grupos de formação.

3.

Nos cursos EFA, o processo de seleção dos candidatos é da responsabilidade do representante da entidade
promotora, do Mediador Pessoal e Social (doravante designado como MPS) e/ou de outras entidades e profissionais cuja participação se revele pertinente ou seja exigível legalmente.

4.

Nas formações modulares, o processo de seleção dos candidatos é da responsabilidade do representante da
entidade promotora, do(s) respetivo(s) formadores e/ou de outras entidades e profissionais cuja participação
se revele pertinente ou seja exigível legalmente.

5.

A seleção é realizada com base no cumprimento dos critérios estabelecidos para a formação em causa e na
legislação vigente.

6.

Os candidatos que não forneçam informação correta e precisa, que possibilite estabelecer contacto com os mesmos,
serão excluídos.

7.

A data de inscrição poderá constituir critério de prioridade, aquando do processo de seleção para os cursos e as
formações modulares.

8.

A inscrição dos candidatos só se torna definitiva após a entrega da totalidade dos documentos exigidos para o
efeito, dos quais são exemplo os comprovativos das habilitações académicas e o pagamento das quantias definidas anualmente, quando for o caso.

Capítulo II
Formandos

Artigo 4.º
Contrato de formação e assiduidade
O formando celebra com a entidade formadora um contrato de formação, no qual estão claramente definidas as condições de
frequência do percurso formativo, nomeadamente quanto à assiduidade e à pontualidade.

Artigo 5.º
Direitos e Deveres
1. Constituem direitos dos formandos:
a) Beneficiar da formação de acordo com os programas, metodologias e processos definidos;
b) Ter acesso a instalações, equipamento e materiais compatíveis com a formação que frequenta;
c) Receber orientação e a informação necessária à sua boa participação na formação;
d) Beneficiar de um seguro escolar, conforme o estipulado na legislação em vigor;
e) Obter no final do curso, sempre que tenha aproveitamento, um certificado de equivalência escolar, de nível equivalente à formação frequentada e, caso se aplique, também profissional, conforme o Catálogo Nacional de Qualificações.
f) Obter, no âmbito da formação modular, um certificado de qualificações conforme definido no capítulo VIII da Portaria
n.º 74/2011, de 30 de junho.
g) Obter um diploma nas situações previstas nos capítulos V e VIII da Portaria n.º 74/2011, de 30 de junho.

2. Constituem deveres dos formandos:
a) Frequentar o Curso/a formação, participando ativamente nas sessões e nas atividades de avaliação pedagógica e de
funcionamento que lhe venham a ser propostas;
b) Cumprir com o estabelecido na lei e no Regulamento Interno em vigor na entidade formadora;
c) Ser assíduo, sendo que a sua assiduidade não poderá ser inferior a 90% da carga horária total;
d) Ser pontual, devendo cumprir o horário estabelecido para o início da formação em cada sessão;

e) Utilizar com cuidado e zelar pela boa conservação dos equipamentos e demais bens que lhe sejam confiados para
efeitos de formação;
f) Acatar as instruções ou ordens de serviço que lhe forem dadas;
g) Manter a maior compostura e espírito de disciplina, cumprindo as regras de funcionamento e bom relacionamento
que forem definidas com o grupo de formação;
h) Empenhar-se em todas as atividades que integram o processo de formação, esforçando-se por obter o melhor aproveitamento;
i) Abster-se da prática de qualquer ato do qual possa resultar prejuízo para o bom andamento dos trabalhos;
j) Justificar as faltas, invocando os motivos que lhes deram origem.

Artigo 6.º
Assiduidade
1. Para efeitos de conclusão do percurso formativo com aproveitamento e posterior certificação, deve ser considerada a
assiduidade do formando, o qual não pode ultrapassar 10% de faltas injustificadas relativamente à carga horária total.
2. Sempre que um formando ultrapasse 10% de faltas relativamente à carga horária total, cabe à entidade formadora, nos
termos deste regulamento interno, apreciar e decidir sobre as justificações apresentadas, bem como desenvolver os mecanismos de recuperação necessários ao cumprimento dos objetivos inicialmente definidos.
3. O formando adulto que ultrapasse os 10% de faltas relativamente à carga horária total, sendo estas injustificadas na totalidade, é excluído do curso/da formação modular no momento em que se verifica o excesso de faltas.
4. A justificação de faltas obedece ao estabelecido no Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de 25 de junho, e demais
legislação aplicável, bem como no regulamento interno da escola, com as devidas adaptações, o mesmo se aplicando às
faltas injustificadas.
5. A justificação da falta, por escrito, deve ser apresentada ao mediador no curso EFA ou ao formador na formação modular,
previamente, se o motivo for previsível, ou, nos restantes casos, até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da mesma,
utilizando o documento próprio da escola para o efeito, existente na reprografia.
6. Sempre que o formando detenha uma justificação de falta emitida por uma entidade oficial deve apresentá-la nos serviços
administrativos da escola.
7. Ao atingir metade do limite de faltas, o mediador/formador convoca, pelo meio mais expedito, o encarregado de educação
ou o formando, quando maior de idade, à escola, alerta para consequências e procura uma solução conjunta para garantir
a assiduidade.
8. Quando o limite de faltas é ultrapassado, o mediador/formador comunica as situações, atividades, medidas e/ou consequências, ao encarregado de educação ou ao formando, quando maior de idade, pelo meio mais expedito.
9. Nos cursos EFA e nas formações modulares, a assiduidade do formando concorre para a avaliação qualitativa do seu
percurso formativo.

Artigo 7.º
Mecanismos de Recuperação
1.

Os Mecanismos de Recuperação devem obedecer ao seguinte:
a) Formandos de cursos EFA: são encaminhados pelo mediador à equipa técnico-pedagógica, a qual reúne para apreciar
e decidir sobre as justificações apresentadas, bem como determinar se estes estão em condições de ter acesso aos
mesmos.
i) Após a reunião, o mediador informa o formando e o encarregado de educação, quando menor de idade, sobre as
decisões tomadas, pelo meio mais expedito;

ii) Nas situações em que a equipa determine o desenvolvimento dos mecanismos, os formandos formalizam igualmente o pedido, ao presidente do conselho executivo, anexando o respetivo termo de responsabilidade.
b) Formandos de formações modulares: o formador aprecia e decide sobre as justificações apresentadas, bem como
determina se estes estão em condições de ter acesso aos mesmos.
i) O formador informa o formando e o encarregado de educação, quando menor de idade, sobre as decisões tomadas, pelo meio mais expedito;
ii) Nas situações em que o formador determine o desenvolvimento dos mecanismos, os formandos formalizam
igualmente o pedido ao presidente do conselho executivo, anexando o respetivo termo de responsabilidade.
2. Os formandos têm um prazo de três dias úteis para efetuar o pedido de desenvolvimento dos mecanismos de recuperação,
após a tomada de conhecimento da decisão da equipa ou do formador nesse sentido, dependendo do facto de frequentarem
um curso EFA ou uma formação modular.
3. Os Mecanismos de Recuperação a desenvolver podem consistir em:
a) Reposição de sessões de formação, até um limite máximo de 25;
b) Trabalhos de recuperação, com posterior defesa perante o restante grupo de formandos e respetiva equipa técnicopedagógica no curso EFA ou respetivo formador na formação modular.
4. Relativamente aos trabalhos de recuperação, proceder-se-á da seguinte forma:
a) Os trabalhos serão entregues ao mediador/formador em duplicado;
b) Após análise e defesa dos trabalhos, a equipa/o formador delibera. Depois, o mediador/formador comunica aos formandos a decisão tomada, entregando-lhes um exemplar e procedendo ao arquivo do outro no respetivo dossier de
mediação/da turma.
5. Os mecanismos de recuperação a que se refere o presente artigo ocorrem após a verificação do excesso de faltas e apenas
podem ser aplicadas uma única vez no decurso de cada ano letivo.
6. As atividades a desenvolver confinar-se-ão aos conteúdos desenvolvidos nas sessões de formação cuja ausência originou
a situação de excesso de faltas.
7. O incumprimento, ineficácia ou impossibilidade de atuação, relativamente às medidas de recuperação a que se refere o
presente artigo, determinam a exclusão do curso.
8. Sempre que se verifique o cumprimento com sucesso das medidas previstas no presente artigo, serão desconsideradas as
faltas justificadas em excesso.
9. As situações observadas nos números anteriores devem constar nas atas das reuniões de equipa técnico-pedagógica, nos
cursos EFA, ou na informação do formando, na formação modular, justificando devidamente todas as decisões tomadas.

Artigo 8.º
Prosseguimento de estudos
Os formandos que concluam o ensino básico ou secundário através de cursos EFA ou formações modulares e que
pretendam prosseguir estudos estão sujeitos aos respetivos requisitos de acesso das diferentes modalidades de formação.

Capítulo III
Cursos EFA e Formações Modulares

Artigo 9.º
Transversalidade do modelo de formação nos cursos EFA

1. A operacionalização de qualquer plano curricular de um curso EFA assenta numa atitude formativa que passa pela flexibilização das competências e estratégias para a sua aquisição, pela articulação entre as áreas de competências-chave da
componente da formação de base, e entre estas e a formação tecnológica (quando aplicável), estratégias estas que farão
tanto mais sentido quanto melhor estiverem enquadradas nos contextos e percursos pessoais e socioculturais dos formandos.
2. Assim, e na sequência dos princípios anteriormente enunciados, as metodologias de formação desenvolvem-se numa
lógica de "atividades integradoras", que convocam competências e saberes de múltiplas dimensões, que se intersecionam
e entreajudam para resolver problemas em conjunto. Este modelo de ação implica uma atitude ativa dos formandos, que
devem ser impelidos a investigar, a refletir e analisar, desenvolvendo aprendizagens que sejam significativas para si.
3. A calendarização da atividade integradora deverá ser agendada preferencialmente para o dia em que o grupo de formação
tem Aprender com Autonomia (no básico) ou Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (no secundário), mobilizando todos
os formadores e formandos do grupo de formação.
4. Em termos de limite de horas de duração para a atividade, deve atender-se ao disposto legalmente no âmbito da carga
horária.

Artigo 10.º
Formação prática em contexto de trabalho
A Formação Prática em Contexto de Trabalho é objeto de regulamento específico, anexado ao regulamento interno da
escola.

Artigo 11.º
Representante da entidade formadora
1. Ao representante da entidade formadora responsável pelos cursos EFA e formações modulares, coordenador dos cursos
de ensino recorrente, compete, entre outros:
a) Organizar e gerir os cursos EFA e as formações modulares, nomeadamente desenvolvendo todos os procedimentos
logísticos e técnico-administrativos que sejam da responsabilidade da entidade;
b) Zelar para que estejam reunidas todas as condições legais, funcionais e materiais para o início e desenvolvimento
das atividades formativas;
c) Garantir o arquivo, pelos mediadores e formadores, de toda a informação e documentação relativa aos diferentes
percursos formativos;
d) Reunir, pelo menos, uma vez por trimestre com os mediadores e formadores das formações modulares.

Artigo 12.º
Equipa Técnico-Pedagógica
1. A equipa técnico-pedagógica reúne com o objetivo de inventariar as necessidades em equipamento, promover a
interdisciplinaridade e o intercâmbio de recursos pedagógicos e materiais, planificar as atividades, dar parecer sobre
os referenciais de formação e elaborar o plano de formação mais adequado às necessidades de formação identificadas no diagnóstico prévio.
2. Esta equipa deve realizar uma planificação da construção curricular, na qual constem os critérios de evidência e/ou
competências de cada uma das unidades de competência/unidades de formação de curta d uração ministradas,
de acordo com os referenciais de formação aplicáveis, após análise do perfil dos formandos.
3. A planificação da construção curricular deverá ser entregue ao M ediador Pessoal e Social e dada a conhecer,
pelos respetivos formadores, aos formandos.

4. Para além das supramencionadas, são igualmente competências da Equipa Técnico-Pedagógica:
a) Planificar todas as atividades a desenvolver no âmbito da formação;
b) Planificar as atividades integradoras;
c) Caraterizar periodicamente o grupo de formação quanto a parâmetros como a participação, a motivação, a
aquisição e aplicação de conhecimentos, a mobilização de competências em novos contextos, as relações interpessoais, o trabalho em equipa, a adaptação a uma nova tarefa, a pontualidade e a assiduidade;
d) Fazer um balanço sobre o envolvimento e resultados de cada formando, com efeitos nas atividades
individuais e conjuntas a desenvolver;
e) Calendarizar sessões conjuntas da área de Portefólio Reflexivo de Aprend izagens (PRA) e respetiva planificação de ações a desenvolver (organização/acompanhamento/avaliação do PRA/Consolidação das aprendizagens efetuadas), quando se trate de cursos de nível secundário;
f) Proceder à avaliação periódica dos formandos;
g) Aferir sobre as condições de funcionamento do curso, nomeadamente quanto a equipamentos e recursos.
5. Nos cursos de dupla certificação a equipa é igualmente constituída por um tutor, responsável pela FPCT nos momentos de preparação e realização dessa fase do percurso formativo, o qual é designado pela entidade enquadradora.
6. O tutor é o responsável pelo acompanhamento técnico-pedagógico do formando durante o período em que a FPCT
decorre.
7. A seleção deste elemento deve ser feita de entre os profissionais daquel a entidade que detenham competências
profissionais e pedagógicas reconhecidas para o efeito.

Artigo 13.º
Reuniões da Equipa Técnico-Pedagógica
1. As equipas técnico-pedagógicas dos cursos EFA dispõem de 45 minutos semanais, para programação e coordenação de
atividades de ensino-aprendizagem.
2. Em cada reunião será lavrada uma ata em formato digital, entregue em papel, onde se identificará claramente o trabalho
desenvolvido em cada uma delas, criando-se um historial que permitirá explicitar e fundamentar todas as decisões tomadas em equipa.
3. A folha de presenças das reuniões é entregue no conselho executivo até 24 horas após a sua ocorrência.
4. A equipa pode reunir extraordinariamente, com todo ou parte dos seus elementos, obedecendo estas reuniões ao disposto
na lei geral.

Artigo 14.º
Mediador Pessoal e Social
1.

O Mediador Pessoal e Social é responsável pela orientação e desenvolvimento do diagnóstico dos formandos, em
articulação com os formadores da equipa técnico-pedagógica.

2.

Ao mediador compete, entre outros:
a) Colaborar com o coordenador dos cursos de ensino recorrente na constituição dos grupos de formação,
participando no processo de recrutamento e seleção dos formandos;
b) Garantir o acompanhamento e orientação pessoal, social e pedagógica dos formandos;
c) Informar os formandos sobre os resultados da avaliação formativa e sumativa;
d) Dinamizar a equipa técnico-pedagógica no âmbito do processo formativo, salvaguardando o cumprimento dos percursos individuais e do grupo de formação definidos previamente;
e) Assegurar a articulação entre a equipa técnico -pedagógica e o grupo de formação, assim como entre

estes e a entidade formadora/escola;
f) Coordenar a planificação, desenvolvimento e avaliação das atividades integradoras;
g) Manter o dossier técnico-pedagógico organizado e disponível para a equipa e para o conselho executivo;
h) Presidir às reuniões da equipa técnico-pedagógica, assegurando que as decisões e informações fiquem registadas em ata;
i) Nos cursos de nível secundário, acompanhar a construção do portefólio individual dos formandos – o PRA;
j) Ajudar os formandos na promoção da reflexão e autoavaliação;
k) Proceder ao levantamento e controle da assiduidade dos formandos;
l) Elaborar a calendarização das sessões de PRA, da e para a equipa técnico-pedagógica;
m) Elaborar um relatório relativo às Unidades de Competência/Unidades de Formação de Curta Duração concluídas,
cuja periodicidade é semestral, nos cursos EFA de nível básico, e trimestral, nos cursos EFA de nível secundário;
n) Elaborar o respetivo relatório anual de Mediação, o qual deve ser entregue ao coordenador dos cursos de ensino
recorrente;
o) Estabelecer contactos com as empresas e outras organizações que possibilitem a realização da FPCT, de modo a
selecionar as entidades enquadradoras que melhor se adequam ao cumprimento dos objetivos traçados no plano da
FPCT.

Artigo 15.º
Formadores
1.

Os direitos e os deveres dos formadores encontram-se consagrados no Estatuto da Carreira Docente e no Regulamento Interno da Escola.

2.

Compete aos formadores:
a) Participar no diagnóstico e identificação dos formandos, em articulação com o Mediador Pessoal e Social, nos
cursos EFA, quando este não tenha sido realizado previamente num Centro Qualifica;
b) Elaborar, em conjugação com os demais elementos da equipa técnico-pedagógica nos cursos, o plano
de formação que se revelar mais adequado às necessidades de formação identificadas no diagnóstico prévio;
c) Assegurar o cumprimento integral do plano de formação, solicitando permutas e reposições de sessões sempre
que necessário;
d) Desenvolver a formação na área para a qual está habilitado;
e) Conceber e produzir os materiais técnico -pedagógicos e os instrumentos de avaliação necessários ao desenvolvimento do processo formativo, relativamente à área para que se encontra habilitado;
f)

Manter uma estreita cooperação com os demais elementos da equipa técnico-pedagógica, em particular, no
âmbito dos Cursos EFA de nível secundário, no desenvolvimento dos processos de avaliação da área de PRA,
através da realização de sessões conjuntas com o mediador pessoal e social;

g) Colaborar na organização e construção do cronograma/calendarização e planificação da formação;
h) Colaborar com o mediador em todas as iniciativas pedagógicas nos cursos;
i)

Participar na construção, realização e avaliação das atividades integradoras;

j)

Prestar toda a informação respeitante à formação ao mediador nos cursos EFA ou ao coordenador dos cursos de
ensino recorrente nas formações modulares, nomeadamente fazendo o registo de ocorrências, de sumários e de
presenças dos formandos.

3.

Aos formadores da componente de formação tecnológica dos cursos EFA, em particular, estão acometidas as
seguintes responsabilidades:
a) Organizar e programar, juntamente com o mediador, a FPCT, em articulação com a entidade enquadradora;

b) Colaborar com o Conselho executivo e o mediador na apreciação prévia da capacidade técnica de possíveis
entidades enquadradoras, designadamente quanto à disponibilidade manifestada e a sua suficiência e adequação, em termos de recursos humanos e materiais;
c) Elaborar, juntamente com os restantes elementos da equipa técnico -pedagógica, um plano individual que
indique as atividades a desenvolver pelo formando durante o período de FPCT , o qual resulta de um
acordo entre a entidade formadora, o formando e a entidade enquadradora;
d) Assegurar que o plano referido na alínea anterior identifica os objetivos, o conteúdo, a programação, o período,
o horário, o local de realização das atividades, as formas de monitorização e de acompanhamento do formando, com a identificação dos responsáveis, bem como os direitos e deveres dos diversos intervenientes;
e) Colaborar na orientação e acompanhamento do formando na FPCT;
f) Orientar os formandos na elaboração de um relatório da FPCT.

Artigo 16.º
Recuperação de horas de formação pelos formadores
1. Sendo inquestionável o cumprimento da carga horária total dos planos previstos para os cursos EFA e as formações modulares, a reposição das sessões de formação em falta proceder-se-á da seguinte forma:
1.1. No caso de faltas pontuais por parte de algum formador dos cursos EFA, o mediador atenderá ao seguinte:
a) Quando por motivos imprevisíveis o formador não possa dar a sessão de formação, o mediador deve, logo após
comunicação do formador e quando possível, providenciar à sua substituição, não havendo lugar à marcação de
falta se a sessão de formação for reposta;
b) A compensação das horas em falta planeada deve ser gerida em reunião da equipa técnico-pedagógica.
c) As situações observadas nas alíneas anteriores deverão ser comunicadas por escrito, pelo mediador, ao coordenador dos cursos de ensino recorrente.
1.2. No caso de ausência de algum formador por um período alargado de tempo, o mediador propõe ao coordenador
dos cursos de ensino recorrente substituições e/ou permutas ao nível da equipa técnico-pedagógica.
1.3. Qualquer outra situação não contemplada nos números anteriores deverá ser exposta ou decidida pelo coordenador
dos cursos de ensino recorrente.
1.4. Caso não seja possível dar cumprimento ao disposto na alínea a) do número 1.1, por razões imputáveis ao formador, aplicam-se as seguintes medidas:
a) Prolongamento da atividade letiva diária ou semanal sem acréscimo em horas extraordinárias;
b) Prolongamento da atividade letiva no tempo de interrupção das atividades letivas;
c) O mediador apresenta, por escrito, a sugestão ao coordenador dos cursos de ensino recorrente.
2.

As situações previstas no número 1 devem ser, sempre que possível, comunicadas atempadamente aos formandos, logo após a sua determinação.

Artigo 17.º
Carga horária
1. O número de horas de formação não pode ultrapassar as sete horas diárias e as 35 horas semanais, quando for
desenvolvida em regime laboral, e as quatro horas diárias, nos dias úteis, quando em regime pós-laboral.
2. Na gestão de carga horária da formação, considera-se 1 hora = 50 minutos, sendo depois feita a segmentação
em unidades de 45 ou 90 minutos.
3. A carga horária deve adequar-se às caraterísticas e necessidades do grupo em formação, salvo quanto ao período de

formação prática em contexto de trabalho, em que a distribuição horária deve ser determinada em função do período de
funcionamento da entidade enquadradora.

Artigo 18.º
Avaliação dos formandos
1. A avaliação incide sobre as aprendizagens efetuadas e competências adquiridas, de acordo com os referenciais
de formação aplicáveis, publicados nos sítios http://www.anqep.gov.pt/ e http://www.catalogo.anqep.gov.pt, da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional.
2. O processo de avaliação compreende:
2.1. A avaliação formativa que permite obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com
vista a definição e ao ajustamento de processos e estratégias de recuperação e aprofundamento, baseando -se,
nomeadamente nos seguintes critérios: a participação, a motivação, a aquisição e a aplicação de conhecimentos, a mobilização de competências em novos contextos, as relações interpessoais, o trabalho
em equipa, a adaptação a uma nova tarefa, a pontualidade e a assiduidade. Esta avaliação deverá ser
expressa/registada em documentos próprios.
2.2. A avaliação sumativa, que tem por função servir de base de decisão sobre a certificação final. Esta avaliação é registada em grelha de validação e publicada em pauta.
3. Nos Cursos EFA:
3.1. De nível básico e certificação escolar:
a) Para efeito de validação das Unidades de Competência, doravante designadas UC, que compõe o respetivo referencial de formação, o formando tem de, obrigatoriamente, evidenciar todos os critérios de evidência.
3.2. De nível secundário e certificação escolar:
a) A avaliação formativa ocorre, preferencialmente, no âmbito da área de PRA, a partir da qual se revela
a consolidação das aprendizagens efetuadas pelo adulto ao longo do curso;
b) O formando deve, salvo casos devidamente justificados, proceder à entrega da doc umentação e/ou
dos trabalhos solicitados pelos formadores e pelo mediador de acordo com os prazos estipulados.
c) Para efeitos de avaliação final de uma UC/UFCD (Unidade de Formação de Curta Duração), o trabalho
desenvolvido no PRA é analisado. Desta forma , é imperativo que o formando apresente o PRA e o tenha
em conformidade para poder validar/evidenciar.
d) Nestes cursos, a avaliação traduz-se ainda na atribuição de créditos, de acordo com o referencial de
competências-chave de nível secundário, com efeitos na certificação dos formandos.
3.3. De Dupla certificação:
a) Para validação das UFCD que compõem o respetivo referencial de formação, o formando tem de validar todas
as competências, obrigatoriamente;
b) O formando deve, salvo casos devidamente justificados, proceder à entrega da documentação e/ou
dos trabalhos solicitados pelos formadores e pelo mediador de acordo com os prazos estipulados;
c) E de nível secundário, a avaliação formativa ocorre, preferencialmente, no âmbito da área de PRA, a
partir da qual se revela a consolidação das aprendizagens efetuadas pelo adulto ao longo do curso;
d) Para efeitos de avaliação final de uma UFCD, o trabalho desenvolvido no PRA é analisado. Desta
forma, é imperativo que o formando apresente o PRA e o tenha em conformidade para poder validar/evidenciar.
4. Nas formações modulares:

a) Para conclusão com aproveitamento das UC/UFCD, o formando tem de validar todas as competências, obrigatoriamente;
b) O formando deve, salvo casos devidamente justificados, proceder à entrega da documentação e/ou
dos trabalhos solicitados pelo formador de acordo com os prazos estipulados.

Capítulo IV
Formandos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de outubro

Artigo 19.º
Organização da Formação
.º

1. O Decreto-Lei n 357/2007, de 29 de outubro, é um diploma que d efine os procedimentos e as condições
de acesso a modalidades especiais de conclusão do nível secundário de educação e respetiva certificação por
parte dos adultos com percursos formativos de nível secundário incompletos e desenvolvidos ao abrigo de planos de estudo extintos.
2. Para os formandos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de outubro, a formação implica a
realização de módulos inseridos nos referenciais de formação e concretiza-se pela validação de Unidades de
Competência (UC) da formação de base, de Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) da formação
tecnológica ou de combinações entre as mesmas, em função do número de disciplinas/ ano em falta.
3. O total de horas de formação a frequentar depende do número de disciplinas/ano em atraso, até ao máximo de
seis, correspondendo a cada disciplina em falta 50 horas.
4. Estes formandos podem ser integrados em qualquer momento do ano letivo, desde que seja exequível o cumprimento de um mínimo de 50 horas de formação.

Artigo 20.º
Avaliação dos formandos
1.

Os critérios de avaliação formativa são, nomeadamente: a participação, a motivação, a aquisição e aplicação de conhecimentos, a mobilização de competências em novos contextos, as relações interpessoais, o trabalho em equipa, a adaptação a uma nova tarefa, a pontualidade e a assiduidade.

2.

É obrigatória a realização de um trabalho final por UC/UFCD ou global, relativo ao percurso formativo, o qual
deve evidenciar as competências desenvolvidas.

3.

O trabalho a que se refere o número anterior é entregue ao mediador em duplicado. As sim que avaliado,
o mediador procede ao arquivo de um e entrega o outro ao formando.

4.

A avaliação sumativa é expressa nos resultados de Com Aproveitamento ou Sem Aproveitamento, em função do formando ter ou não atingido os objetivos da formação.

Capítulo V
Disposições complementares

Artigo 21.º
Dossier técnico-pedagógico
1.

O dossier técnico-pedagógico é o arquivo pedagógico e administrativo de todo o processo, cabendo a responsabilidade de construção ao mediador, com a colaboração de todos os formadores, ou ao formador da formação
modular. Nele devem constar os documentos comprovativos da execução do percurso formativo nas suas diferentes
fases.

2.

O dossier técnico-pedagógico contém, entre outros que se revelem pertinentes, os seguintes documentos, desde que
aplicáveis ao percurso formativo em questão:
a) A construção curricular - Conteúdos programáticos do referencial de formação e a organização das unidades e atividades de desenvolvimento curricular;
b) A calendarização de cada área e unidade de formação;
c) A planificação por área de competências-chave e Unidade de Competência ou Unidade de Formação de Curta
Duração;
d) Diagnóstico prévio dos formandos;
e) Caraterização da turma;
f) Relação dos formandos;
g) Relação dos formadores;
h) Registo de presenças dos formandos;
i) Grelhas de balanço final e intermédio por Unidade de Competência/Unidade de Formação de Curta Duração;
j) Grelhas de validação de competências;
k) Curriculum Vitae dos elementos da equipa;
l) Atas das reuniões da equipa técnico-pedagógica;
m) Planificações das atividades complementares e integradoras;
n) Relatórios do processo formativo;
o) Materiais pedagógicos construídos no processo de aprendizagem, por UC/UFCD;
p) Autoavaliação dos formandos, formadores e mediador.

Artigo 22.º
Arquivo técnico-pedagógico
1. As entidades promotoras e formadoras de cursos EFA ou de formações modulares devem criar e manter, devidamente
atualizados, arquivos da documentação técnico-pedagógica relativos à constituição e desenvolvimento da formação.
2. O arquivo da documentação far-se-á em formato papel, no caso de toda a documentação cuja existência física se revele
necessária, e em formato digital, toda a restante.
Capítulo VI
Disposições Finais
Artigo 23.º
Entidade Formadora
3. A entidade formadora, escola, obriga-se a:
a) Realizar o Curso/a formação de acordo com os programas, metodologias e processos definidos, bem como a facultar
os meios necessários à aprendizagem do conjunto de conhecimentos e técnicas que lhe estão inerentes;

b) Respeitar e fazer respeitar as condições de higiene e segurança nos contextos em que se desenvolve a formação;
c) Cumprir os termos do contrato de formação e assiduidade.
4. A entidade formadora poderá rescindir unilateralmente o contrato de formação e assiduidade se o formando:
a) Incorrer no incumprimento do previsto na lei e no Regulamento Interno da entidade formadora;
b) Infringir de forma grave os deveres consagrados no contrato de formação e assiduidade.
5. A rescisão prevista no número anterior implica a cessação imediata de todos os direitos emergentes do contrato.

Artigo 24.º
Omissões
1. Nas situações omissas no presente regulamento, os Cursos EFA e as formações modulares estão sujeitos ao expresso na
legislação e demais regulamentações/diretrizes aplicáveis, bem como na lei geral.
2. Qualquer situação não contemplada deverá ser resolvida por despacho da entidade formadora.
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Preâmbulo
O plano de estudos dos Cursos de Educação e Formação de Adultos de Dupla Certificação compreende diversas
componentes de formação que visam contribuir para a formação integral dos formandos, perspetivando a sua realização
pessoal e profissional, através de uma sólida preparação que permita a sua adaptação ao mundo do trabalho, cada vez
mais exigente e em permanente mudança. Integrada na componente de formação prática do plano de estudos, a Formação
Prática em Contexto de Trabalho, doravante designada por FPCT, é realizada num momento único coincidente com o final
da formação. Na consecução dos saberes previstos no referido plano de estudos valorizam-se metodologias dinâmicas
e interativas, de entre as quais a FPCT, que constitui um dos momentos privilegiados do processo de ensino/aprendizagem.

Artigo 1.º
Disposições Gerais
1. A FPCT é uma componente de formação do curso que visa consolidar as competências científicas e tecnológicas adquiridas em contexto de formação, através da realização de atividades inerentes ao exercício profissional, bem como facilitar a futura (re)inserção ou progressão profissional dos formandos.
2. Os formandos realizam a FPCT na íntegra imediatamente após a conclusão, com aproveitamento, de todas as Unidades
de Formação de Curta Duração previstas no seu plano de estudos, de acordo com o referencial de formação do respetivo
curso.
3. A FPCT decorre, preferencialmente, numa organização pública ou privada que não a escola, adiante designada por
entidade enquadradora, na qual se desenvolvem atividades profissionais relacionadas com a área de formação do respetivo curso, sob a forma de experiência de trabalho em contexto real.
4. Na impossibilidade de a FPCT se desenvolver em entidades enquadradoras, ocorrerá nas instalações da entidade formadora, na modalidade de práticas simuladas.
5. A entidade enquadradora colocará à disposição dos formandos os meios humanos, técnicos e de ambiente de trabalho
necessários à organização, acompanhamento e avaliação da formação.
6. A colaboração da entidade enquadradora na concretização da FPCT não obriga a suportar quaisquer encargos com a
formação que não os intrínsecos à implementação do previsto nos planos individuais dos formandos ou ao pagamento
de remunerações aos mesmos ou à Segurança Social, nem implica o dever de assegurar um posto de trabalho.

Artigo 2.º
Objetivos
1. São objetivos da FPCT:
a) Aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo do percurso formativo e relacioná-los com as exigências específicas do mundo do trabalho, mais concretamente no âmbito do perfil de desempenho à saída do curso;
b) Consolidar, sobretudo, as competências da formação tecnológica do curso;
c) Desenvolver competências relacionais, organizacionais e técnicas inerentes à qualificação profissional em causa;
d) Complementar e aperfeiçoar as competências socioprofissionais em situação real de trabalho;
e) Contribuir para uma melhor formação profissional que facilite e promova a manutenção do adulto na vida ativa;
f) Contactar com tecnologias e técnicas que se encontram para além das situações simuláveis durante a formação;
g) Desenvolver hábitos de trabalho, espírito empreendedor e sentido de responsabilidade profissional;
h) Adquirir e/ou aprofundar conhecimentos, nomeadamente da organização empresarial.

Artigo 3.º
Protocolo de Formação
1. Para a efetivação da FPCT é necessário:
a) Estabelecer contactos entre a entidade formadora e as entidades enquadradoras;
b) Haver interesse e disponibilidade por parte das entidades enquadradoras contactadas.
2. A concretização da FPCT implica a celebração de um protocolo entre a entidade formadora e as entidades enquadradoras, as quais deverão desenvolver atividades profissionais compatíveis e adequadas ao perfil de desempenho
visado pelo curso.
3. O protocolo tem por objetivo estabelecer, entre as duas entidades, as atividades a desenvolver pelo formando durante
a FPCT.

Artigo 4.º
Acompanhamento da FPCT
1. A FPCT respeita exclusivamente à exemplificação e treino profissional das competências técnicas e práticas ministradas no âmbito do referencial de formação do curso e respeitantes ao exercício da área profissional em causa.
2. O acompanhamento e supervisão da FPCT é fundamental para garantir a existência de condições necessárias à aprendizagem e qualificação. Será assegurado por:
a) O Mediador Pessoal e Social, que será responsável pela coordenação dos vários intervenientes na ação, e o formador orientador para realização de visitas frequentes ao posto de trabalho e acompanhamento do formando nele
inserido;
b) Um tutor designado pela entidade enquadradora.
3. O acompanhamento da FPCT abarca o relatório final da atividade no posto de trabalho (real ou simulado) a elaborar
pelo formando durante este período.
4. O Mediador Pessoal e Social e demais elementos da equipa técnico-pedagógica efetuam uma avaliação da FPCT,
com vista à melhoria das condições proporcionadas aos formandos em situações futuras.

Artigo 5.º
Formador Orientador na FPCT
1. A designação do formador orientador da FPCT é feita pelo presidente do conselho executivo, depois de ouvido o mediador pessoal e social.
2. O formador orientador da FPCT é selecionado de entre aqueles que asseguram a componente de formação tecnológica
no curso e na turma, preferencialmente.

3. A seleção do formador orientador obedece aos seguintes critérios:
a) histórico profissional ligado à área de formação;
b) experiência prévia no desempenho da função;
c) motivação para o desempenho da função;
d) facilidade no relacionamento interpessoal;
e) capacidade de organização.

Artigo 6.º
Responsabilidades dos Intervenientes na FPCT
1. Sem prejuízo do previsto na legislação vigente, definem-se, a seguir, responsabilidades específicas dos intervenientes
na FPCT, interrelacionadas entre si.
1.1. Entidade formadora:
a) Assegurar a realização da FPCT, nos termos definidos na lei e nos regulamentos aplicáveis, criando as condições
adequadas à implementação da referida formação;
b) Garantir a celebração de protocolos com as entidades enquadradoras;
c) Disponibilizar os recursos possíveis e necessários ao desenvolvimento da FPCT;
d) Assegurar que os formandos se encontram abrangidos pelo seguro escolar, bem como pelo seguro de acidentes
pessoais, se pertinente;
e) Designar os formadores orientadores, propostos pelo mediador pessoal e social, após audição da equipa técnicopedagógica.
1.2. Mediador pessoal e social do curso:
a) Supervisionar o processo de elaboração dos planos individuais da FPCT, bem como a sua execução e avaliação;
b) Analisar os pareceres das entidades enquadradoras relativamente ao funcionamento da FPCT;
c) Verificar a existência de condições materiais e humanas necessárias à realização da FPCT;
d) Providenciar o apoio e acompanhamento do formando, durante a realização da FPCT, juntamente com o
formador orientador.
1.3. Formador orientador:
a) Elaborar o plano individual de formação dos formandos, em articulação com a equipa técnico-pedagógica e o
tutor designado pela entidade enquadradora;
b) Acompanhar a execução do plano individual de formação, deslocando-se à entidade enquadradora com uma
periodicidade quinzenal, no mínimo, durante a duração da FPCT, com o objetivo de conhecer a evolução ou as
dificuldades do formando;
c)

Auxiliar os formandos na elaboração dos relatórios da FPCT;

d) Avaliar, em conjunto com o tutor, o desempenho do formando;
e)

Apresentar uma proposta de avaliação qualitativa, ouvido o tutor, de acordo com os parâmetros definidos para
o desempenho do formando durante a FPCT.

1.4. Entidade enquadradora:
a) Designar o tutor;
b) Asseverar, inicialmente, a verificação prévia das condições adequadas para a realização da FPCT, bem como
o acolhimento e a integração dos formandos;
c)

Assegurar, em estreita colaboração com a entidade formadora, as condições materiais e humanas necessárias à
implementação e acompanhamento da FPCT dos formandos;

d) Cooperar com a entidade formadora na conceção do plano da FPCT, enunciando, nomeadamente, o elenco

previsível de tarefas a executar;
e)

Atribuir aos formandos um conjunto de tarefas de acordo com os planos individuais de formação respetivos, e
de acordo com o perfil da saída profissional do curso frequentado pelos mesmos;

f)

Informar das normas de funcionamento, de segurança e de higiene a respeitar na realização da FPCT;

g) Controlar a assiduidade dos formandos, através do registo de assiduidade que deverá ser preenchido e entregue
aos formadores orientadores;
h) Contactar de imediato a entidade formadora em caso de acidente dos formandos;
i)

Reportar pelo meio mais expedito, quando solicitado ou por iniciativa própria, problemas ou dificuldades relativas aos formandos;

j)

Acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos formandos durante a FPCT, contribuindo para a sua valorização pessoal, social e profissional, através da comunicação de experiências, de conhecimentos e de atitudes.

1.5. Tutor:
a) Elaborar o plano individual de FPCT a realizar pelo formando, em articulação com a entidade formadora, na
figura do seu representante, assim como com o mediador do curso;
b) Facilitar a integração do formando no posto de trabalho em que realiza a FPCT, fomentando a aquisição e
desenvolvimento de competências de âmbito socioprofissional;
c)

Assegurar as condições logísticas necessárias à realização da FPCT;

d) Proceder à avaliação do formando no âmbito desta componente da formação, a partir do plano estabelecido e
com base em instrumentos de registo criados para o efeito;
e)

As características desta tutoria implicam um trabalho prévio de articulação entre o tutor e os elementos da
equipa técnico-pedagógica, nomeadamente no decorrer da fase final da formação de base e tecnológica, com
especial relevância para esta última, dado que terá aplicabilidade direta na concretização de um plano de atividades de FPCT. Para tal, o tutor deverá participar nas reuniões finais de equipa técnico-pedagógica, sobretudo as que disserem respeito à avaliação sumativa das componentes da formação. Esta participação fornecerá
ao tutor informação fundamental sobre o(s) formando(s) que irá orientar no posto de trabalho, o que facilita a
definição de metas e critérios de avaliação desta componente final do curso EFA.

1.6. Formando:
a) Respeitar o horário de trabalho estabelecido no plano individual da FPCT;
b) Ser assíduo e pontual.
c)

Cumprir o plano individual de formação;

d) Respeitar as normas de trabalho, de conduta, de segurança e higiene indicadas pelo tutor;
e)

Cumprir as normas da entidade enquadradora e adotar atitudes adequadas ao contexto laboral, respeitando a organização do trabalho na entidade enquadradora e utilizando com zelo os bens, equipamentos e instalações;

f)

Cumprir as disposições determinadas para a FPCT, de acordo com o presente regulamento, o regulamento interno
da entidade formadora e o disposto na lei;

g) Preencher com o tutor a ficha de assiduidade do plano de formação;
h) Proceder à autoavaliação do desenvolvimento da FPCT;
i)

Elaborar um relatório no final da FPCT, refletindo e apreciando o trabalho desenvolvido durante esse período de
formação.

Artigo 7.º
Direitos do Formando
1. São direitos do formando durante o período de FPCT:
a) Ser acompanhado pelo formador orientador designado pela entidade formadora;

b) Ser abrangido por um seguro escolar que garanta a cobertura dos riscos das deslocações a que estiver obrigado, bem
como das atividades a desenvolver. Em caso de acidente(s) no trajeto de/para a entidade enquadradora, aplicam-se
os pressupostos inerentes a um acidente ocorrido na entidade formadora ou no trajeto de casa para esta. Caso se
revele pertinente, face à natureza das atividades a desenvolver, a entidade formadora celebrará, em complemento,
um seguro de acidentes pessoais que proteja contra riscos e outras eventualidades não previstas no anteriormente
mencionado;
c) Não executar tarefas que não se enquadrem ou não sejam adequadas à respetiva formação;
d) Participar ativamente no acompanhamento e avaliação do seu desempenho na FPCT.

Artigo 8.º
Assiduidade do formando na FPCT
1. O controlo da assiduidade pelo tutor é diário.
2. O tutor informará, semanalmente, o formador orientador da assiduidade do formando.
3. Caso o formando se encontre impossibilitado de comparecer no local da FPCT, no horário diário, deve informar, no prazo
máximo de 24h após a primeira hora a que faltou, as entidades enquadradora e formadora, pelo meio mais expedito. A
justificação da falta terá de ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou até ao 3º dia útil subsequente à verificação da mesma, na entidade enquadradora (fotocópia) e na entidade formadora (original).
4. A justificação das faltas deve ser feita por escrito, usando o modelo próprio para o efeito da entidade formadora, anexando
o(s) comprovativo(s) necessário(s) e/ou solicitado(s).
5. São consideradas justificadas as faltas motivadas pelos fatores previstos no Decreto Legislativo Regional n.º 21/2013/M, de
25 de junho, e Regulamento Interno da escola, bem como demais legislação e regulamentação aplicável.
6. É ao mediador pessoal e social que compete o controlo da assiduidade do formando na entidade formadora, sendo da
sua competência a justificação das faltas, quando aplicável.
7. A assiduidade não pode ser inferior a 90% da carga horária prevista para a FPCT.
8. Sempre que o formando ultrapasse 10% de faltas relativamente à carga horária total da FPCT, cabe à entidade formadora, em articulação com a entidade enquadradora, apreciar e decidir sobre as justificações apresentadas, bem como
definir os procedimentos a adotar para a reposição das horas em falta, nomeadamente, através do prolongamento da
FPCT, de modo a cumprir com os objetivos inicialmente definidos.
9. O formando deve proceder à justificação de toda e qualquer falta à FPCT.

Artigo 9.º
Programação e Organização gerais
1. A FPCT, cuja carga horária total é de ___h, inicia-se no dia ____ de ___________ de _____ e termina no dia ____ de
___________ de _____.
2. A distribuição da carga horária é determinada em função do período de funcionamento da entidade enquadradora,
sendo a duração diária máxima igual a ___ horas, em regime __________.
3. A alimentação do formando é da sua responsabilidade.
4. O apoio ao transporte escolar obedece ao disposto na Portaria n.º 53/2009, de 4 de junho, com as alterações introduzidas
pelas Portarias n.º 104/2012, de 6 de agosto, e n.º 66/2013, de 31 de julho, respeitantes ao Regulamento da Ação Social
Educativa da Região.
5. As atividades a desenvolver pelo formando durante o período de FPCT regem-se por um plano individual de formação,
acordado entre a entidade formadora, o formando e a entidade enquadradora.

Artigo 10.º
Plano Individual de Formação
1. O plano individual de formação, elaborado em conformidade com o modelo definido pela entidade formadora, deve
identificar os objetivos, o conteúdo, a programação, o período, horário e local de realização das atividades, as formas
de monitorização e acompanhamento do adulto, com a identificação dos responsáveis, bem como os direitos e deveres
dos diversos intervenientes.
2. O plano será constituído, entre outros que se revelem importantes, por:
a) Perfil profissional do curso;
b) Regulamento da FPCT;
c) Instrumentos de registo de assiduidade e avaliação do formando.
3. O plano deve estar concluído e devidamente assinado até duas semanas antes do início da FPCT.

Artigo 11.º
Avaliação
1. Para efeitos da certificação conferida pela conclusão de um curso EFA de dupla certificação, o formando deve obter
uma avaliação sumativa positiva, com aproveitamento nas componentes do seu percurso formativo, nomeadamente na
FPCT.
2. A avaliação da FPCT será diária e concretizada semanalmente, a partir do preenchimento da ficha própria, disponibilizada para o efeito pela entidade formadora, sendo os parâmetros a considerar os seguintes:
I. Domínio Saber / Saber Fazer
- Domínio e aplicação dos conhecimentos técnicos
- Qualidade e organização de trabalho
- Ritmo de trabalho/destreza
- Autonomia, iniciativa e criatividade
- Aplicação das regras de higiene, saúde e segurança
II. Domínio Relacional – Saber Ser
- Trabalho de equipa e relacionamento interpessoal
III. Domínio Comportamental – Saber Estar
- Disciplina e sentido de responsabilidade
- Participação e adaptação profissional
- Apresentação pessoal
- Pontualidade e assiduidade
3. A avaliação no processo da FPCT assume carácter contínuo e sistemático e permite, numa perspetiva formativa, reunir
informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, possibilitando, se necessário, o reajustamento do plano de
formação.
4. Na modalidade de formação dos Cursos de Educação e Formação de Adultos, a avaliação da FPCT assume um caráter
qualitativo, sendo a nomenclatura a utilizar: Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom.
5. Considera-se que os formandos obtiveram aproveitamento na FPCT quando a classificação for igual ou superior a
Suficiente.
6. A proposta de avaliação, no final da FPCT, resulta de uma reflexão/análise partilhada entre o formando, o formador
orientador e o tutor, a partir da avaliação do desempenho do primeiro no cumprimento do seu plano de formação,
explanada nos registos elaborados, bem como do respetivo relatório da FPCT.
7. A avaliação final da FPCT será realizada pela equipa técnico-pedagógica.

8. O formando deve ser informado sobre os procedimentos e os parâmetros de avaliação definidos e ser esclarecido relativamente aos resultados da sua avaliação.

Artigo 12.º
Relatórios da FPCT
1. Todos os relatórios devem obedecer à seguinte estrutura mínima:
a) Capa;
b) Índice;
c)

Introdução;

d) Desenvolvimento, com a descrição das atividades desenvolvidas, apreciação sobre o funcionamento da equipa de
trabalho, dificuldades sentidas e soluções encontradas, conhecimentos adquiridos e aplicados, assim como competências, e fotografias que retratem o desempenho das funções exercidas durante a FPCT, quando possível.

2.

e)

Conclusões;

f)

Bibliografia.

Os aspetos a considerar quanto ao texto são:
a)

Tipo de letra: Arial;

b) Tamanho de letra: 12 para títulos e 11 para texto;
c)
3.

Espaço entre linhas: 1,5.

Critérios de avaliação do relatório:
a)

Estrutura do relatório;

b) Conteúdos/desenvolvimento;
c)

Expressão escrita;

d) Espírito crítico.
Artigo 13.º
Omissões
1. Nas situações omissas no presente regulamento, aplica-se o previsto na legislação, regulamento interno da entidade formadora e demais regulamentações/diretrizes aplicáveis, bem como na lei geral.
2. A decisão relativa a uma qualquer situação não abrangida pelo disposto no ponto anterior será da competência do Conselho executivo da entidade formadora.

Tomei conhecimento:
____ / ____ / ____
O Mediador Pessoal e Social,

____ / ____ / ____
O Formando,

(escrever nome completo)

(escrever nome completo)

