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Regulamento Interno 
 

Preâmbulo 

A intervenção dos que mantêm um interesse 
legítimo na vida do Agrupamento de Escolas Rodrigues de 
Freitas (AERF) implica a adoção de regras fundamentais que 
garantam condições de efetiva participação a todos os seus 
elementos, através da aprovação do Regulamento Interno 
(RI). 

Assim, este RI, em consonância com o art. 49º da 
Lei 51/2012 de 5 de setembro, pretende dotar o AERF de um 
referencial que oriente a sua organização e funcionamento, 
sustentando as decisões tomadas e a partilha de 
responsabilidades, de modo a tornar mais dinâmica e 
atuante a ação de todos os membros da comunidade 
educativa que dele fazem parte.  

O RI foi elaborado nos termos do regime de 
autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos da 
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, 
concorrendo os seus objetivos para que os diferentes atores  
nele se revejam, sentindo-se, também,  defendidos e 
respeitados. 

Nos termos do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de 
abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 224/2009, de 11 de 
setembro e na redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012 
de 2 de julho, que reconhece a autonomia da escola e que 
constitui o RI como um dos instrumentos dessa autonomia, 
respetivamente, no número 1 do artigo 8º e na alínea b) do 
número 1 do artigo 9º, este foi aprovado pelo Conselho 
Geral do AERF, no uso da competência que lhe está atribuída 
na alínea a) do número 1 do artigo 61º do mesmo diploma. 

 

CAPÍTULO I- Disposições gerais 

 
Artigo 1º 
Objeto  

O presente regulamento contém as normas de organização e 
funcionamento do Agrupamento de Escolas Rodrigues de 
Freitas (AERF), de cada um dos seus órgãos de administração 
e gestão, das estruturas de coordenação e supervisão e dos 
Serviços Técnico-Pedagógicos, bem como os direitos e os 
deveres dos membros da comunidade educativa. 
 

Artigo 2º 
Território Educativo 

O AERF está situado na cidade do Porto e é constituído por: 
- Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas (escola 
sede); 
- Escola EB 2/3 de Miragaia;  
- Escola Básica da Torrinha; 
- Escola Básica da Bandeirinha; 
- Escola Básica de S. Nicolau; 
- Escola Básica de Carlos Alberto.  
 

Artigo 3º 
Âmbito de aplicação 

1- As normas deste regulamento aplicam-se aos órgãos e 
serviços nele enumerados, a todos os elementos da 
comunidade educativa e aos visitantes e utilizadores das 
instalações e espaços das escolas que constituem o 
AERF.  

2- Atendendo à diversidade e especificidade das escolas 
que constituem este agrupamento, cada uma delas 
poderá, no que se refere à sua organização e 
respeitando o Projeto Educativo (PE) e o RI, elaborar um 
regulamento próprio que, de uma forma objetiva, 
responda adequadamente às necessidades, 
constituindo-se como um elemento potenciador de boas 
práticas. 

3- Os documentos referidos no ponto 2, após apreciação 
em sede de Conselho Pedagógico e posterior aprovação 
em sede de Conselho Geral, serão anexados ao presente 
regulamento. 

4- As presentes normas aplicam-se não só nos recintos dos 
espaços escolares, mas também no exterior dos 
mesmos, sempre que os seus agentes se encontrem no 
desempenho das suas funções. 

 
Artigo 4º 

Princípios orientadores 
O AERF assume como princípios orientadores gerais e éticos 
os definidos pelos artigos 3º, 4º e 5º do Decreto-Lei nº 
75/2008, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 
137/2012, de 2 de julho e ainda as metas e objetivos 
manifestados no PE. 

 
Artigo 5º 

Disposições comuns 
1- Os órgãos colegiais de administração e gestão e as 

estruturas de coordenação educativa e supervisão 
pedagógica elaboram os respetivos regimentos no prazo 
de 30 dias a contar da sua tomada de posse ou 
instalação, de acordo com a legislação em vigor e em 
conformidade com este RI. 

2- Sem prejuízo de outras formas de divulgação definidas 
internamente por cada estrutura, as convocatórias e 
ordens de serviço serão obrigatoriamente afixadas nos 
locais designados para o efeito. 

 
 
 

CAPÍTULO II- Oferta educativa 

Artigo 6º 
Oferta formativa 

O AERF garante o funcionamento de: 
a) Educação pré-escolar; 
b) 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB) ; 
c) 2º Ciclo do Ensino Básico (2º CEB); 
d) 3º Ciclo do Ensino Básico (3º CEB); 
e) Cursos científico-humanísticos do Ensino 

Secundário (ES); 
f) Programa integrado de Educação e Formação 

(PIEF), 
g) Cursos Vocacionais; 
h) Cursos Profissionais; 
i) Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) 
j) Curso de Português para Todos (PPT)- Língua Não 

Materna; 
k) Ensino Secundário Recorrente.  

 
Artigo 7º 

Oferta específica de Educação Especial 
O AERF, no âmbito da Educação Especial, oferece: 

a) Escolas de referência para a educação de alunos 
cegos e com baixa visão; 
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b) Unidades de apoio especializado para a educação 
de alunos com multideficiência e surdocegueira 
congénita (UAM); 

c) Apoio Pedagógico Personalizado (APP) de 
Educação Especial. 

 
Artigo 8º 

Oferta de suporte educativo escolar e de integração 
O AERF permite aos alunos usufruir das seguintes estruturas 
de suporte a alunos com dificuldades de integração e/ou 
escolares: 

a) Apoio Pedagógico Personalizado (APT); 
b) Serviço de Psicologia e Orientação Vocacional 

(SPO); 
c) Ação social escolar (ASE); 
d) Gabinete de Intervenção Social e de Apoio ao 

Aluno e à Família (GISAAF); 
e) Gabinete de Mediação de Conflitos (GMC); 
f) Bibliotecas Escolares (Jaime Cortesão, Miragaia e 

Torrinha) e Centro de Recursos Educativos. 
 

Artigo 9º 
Oferta complementar 

1- Em complemento das atividades curriculares o AERF 
oferece: 
a) Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 

1º CEB;  
b) Ações de formação cultural e de educação 

artística, educação física e desporto escolar, 
formação cívica, inserção e participação na vida 
comunitária, visitas de estudo, clubes, projetos e 
grupos de dinamização e reflexão - promovendo a 
interação com a comunidade. 

2- As atividades a propor serão inseridas no Plano Anual de 
Atividades do Agrupamento (PAAA), a aprovar pelo 
Conselho Pedagógico e pelo Conselho Geral, tendo em 
conta o impacto das mesmas na formação integral dos 
alunos. 

3- Depois de aprovadas, a organização e operacionalização, 
bem como a respetiva avaliação destas atividades são 
responsabilidade dos proponentes. 

4- A avaliação da atividade realizada pelos proponentes, 
será posteriormente avaliada em Conselho Pedagógico. 

 
Artigo 10º 
Parcerias 

O AERF promove protocolos e projetos de parceria com 
instituições, organizações e outras entidades que possam 
proporcionar a diversificação e a qualificação das respostas 
educativas. 
 
 
 

CAPÍTULO III - Regime de Administração e 
Gestão do AERF 

 
Artigo 11º 

Órgãos de administração e gestão  
Os órgãos de administração e gestão do AERF são os 
seguintes: 

a) Conselho Geral (CG); 
b) Diretor; 
c) Conselho Pedagógico; 
d) Conselho Administrativo. 

 

Artigo 12º 
Dissolução dos órgãos/ Garantia do Serviço Público 

As razões e procedimentos conducentes à dissolução dos 
órgãos de direção, administração e gestão do AERF estão 
definidos de acordo o artigo 35º do Decreto-Lei nº 75/2008 
de 22 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 
137/2012, de 2 de julho e por um regimento próprio 
 
 

Secção I- Conselho Geral  
 

Artigo 13º 
Definição 

O Conselho Geral (CG) é o órgão de direção estratégica 
responsável pela definição das linhas orientadoras da 
atividade do AERF, assegurando a participação e 
representação da comunidade educativa, nos termos e para 
os efeitos do nº 4 do artigo 48º da Lei de Bases do Sistema 
Educativo. 

 
Artigo 14º 

Composição 
1- O CG é composto por 21 membros, distribuídos do 

seguinte modo: 
a) 7 representantes do pessoal docente; 
b) 2 representantes do pessoal não docente; 
c) 4 representantes dos pais e Encarregados de 

Educação; 
d) 2 representantes dos alunos. 
e) 3 representantes do município; 
f) 3 representantes da comunidade local. 

 
2- A elegibilidade dos seus membros deve respeitar o 

prescrito no artigo 12º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 
de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 
137/2012, de 2 de julho.  

 
Artigo 15º 

Competências 
São competências do CG as consagradas no artigo 13º do 
Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho e outras que lhe 
sejam outorgadas por lei e pelo seu Regimento Interno. 
 

Artigo 16º 
Designação / Eleição dos representantes 

1- A Eleição dos representantes, do pessoal docente e não 
docente e a designação dos restantes elementos é feita 
separadamente de acordo com o artigo 14º e artigo 15º 
do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho e 
outras que lhe sejam outorgadas por lei. 

2- O presidente do CG, nos 60 dias anteriores ao termo do 
respetivo mandato, convoca as assembleias eleitorais 
para a eleição dos representantes do pessoal docente e 
do pessoal não docente naquele órgão de administração 
e gestão.  

3- Cada lista deve conter a indicação dos candidatos a 
membros efetivos, em número igual ao dos respetivos 
representantes, bem como igual número de candidatos 
a membros suplentes. 

4- Os processos eleitorais para o CG realizam-se por 
sufrágio direto, secreto e presencial.  

5- Para além do indicado no ponto 1: 
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a) Os representantes do pessoal docente e não docente 
e dos alunos são eleitos, em listas separadas, pelos 
respetivos corpos e a conversão dos votos em 
mandatos é feita pelo método de representação 
proporcional da média mais alta de Hondt. 

b) Os representantes dos pais e Encarregados de 
Educação (pais e EE) são eleitos em Assembleia Geral 
de Pais e EE do AERF, convocada pelo Diretor, sob 
proposta das Associações de Pais e EE. 

c) Quando não existirem estruturas representativas de 
pais e EE os representantes são eleitos em 
assembleia geral de pais e EE, convocada pelo 
Diretor, para o efeito. 

d) Os representantes do município são designados pela 
Câmara Municipal. 

e)  Os representantes da comunidade local são 
indicados pelas entidades convidadas pelos restantes 
membros do CG, que se reúnem, para o efeito, logo 
que estejam eleitos ou designados. 

 
Artigo 17º 

Processo eleitoral dos representantes do pessoal docente e 
não docente e dos alunos 

1- Em cumprimento do ponto 2 do art. 14º do Decreto-Lei 
nº 75/2008 de 22 de abril, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, define-se neste 
art. Os termos da eleição dos representantes dos alunos 
ao CG; 

2- A eleição dos representantes dos alunos realiza-se 
anualmente no início do ano escolar; 

3- Só são elegíveis os alunos do ES; 
4- As convocatórias mencionam as normas práticas do 

processo eleitoral, locais de afixação das listas de 
candidatos, hora e local ou locais de escrutínio, são 
afixadas nos lugares habituais; 

5- Cada lista poderá indicar até dois representantes, para 
acompanharem todos os atos da eleição na secção de 
voto. 

6- As urnas manter-se-ão abertas durante o período 
estipulado para a eleição, podendo encerrar mais cedo, 
caso tenham votado todos os eleitores inscritos nos 
cadernos eleitorais.  

7- As atas das assembleias eleitorais são entregues, nos 
dois dias subsequentes ao da realização da eleição, ao 
presidente do CG. 

8- Os resultados dos processos eleitorais produzem efeito 
após a verificação da conformidade dos atos pelo 
presidente do CG. 

 
Artigo 18º 
Mandato 

A duração do mandato do CG é de quatro anos, salvo o que 
está definido artigo 16º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de 
abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 
2 de julho. 
 

Artigo 19º 
Reunião do Conselho Geral 

A periodicidade e orgânica das reuniões estão definidas de 
acordo e artigo 17º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de 
abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 
2 de julho e por um regimento próprio. 
 
 
 

Secção II - Diretor 
 

Artigo 20º 
Definição 

O Diretor preside à administração e gestão do AERF nas 
áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e 
patrimonial. 
 

Artigo 21º 
Subdiretor e adjuntos do Diretor 

O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções pelo 
Subdiretor e três adjuntos, de acordo com o previsto no 
artigo 19.º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

 
 

Artigo 22º 
Coordenador de Estabelecimento 

1- Fora da Escola Sede, é designado um Coordenador de 
estabelecimento que assegura a coordenação de cada 
estabelecimento, de acordo com o definido no artigo 40º 
do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho e por 
um regimento próprio. 

2- As funções do Coordenador de estabelecimento estão 
definidas de acordo com o artigo 41º do Decreto-Lei nº 
75/2008 de 22 de abril, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho e por um 
regimento próprio. 

 
 

Artigo 23º 
Competências 

São competências do Diretor todas as que lhe são atribuídas 
de acordo com o artigo 20º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 
de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, 
de 2 de julho. 

 
Artigo 24º 

Recrutamento, procedimento concursal, eleição e posse 
O processo de recrutamento, o procedimento concursal, a 
eleição e a tomada de posse do Diretor desenvolver-se-ão 
de acordo com os artigos 21º, 22º, 22ºA, 22ºB, 23º e 24º do 
Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 
 

Artigo 24º 
Mandato 

A duração e número de mandatos do Diretor, assim como do 
Subdiretor e Adjuntos está de acordo com o artigo 25º do do 
Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 
 

Artigo 26º 
Regime de exercício de funções 

O regime de exercício de funções do Diretor é o prescrito no 
artigo 26º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 
 

Artigo 27º 
Direitos do Diretor 

São direitos do Diretor os enunciados nos artigos 27º e 28º 
do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 
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Artigo 28º 
Deveres do Diretor 

São deveres do Diretor os enunciados nos artigos 29º do 
Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

 
Artigo 29º 

Assessorias da direção 
A constituição de assessorias da direção processar-se-á de 
acordo com o artigo 30º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de 
abril, com a redação que foi dada pelo Decreto-Lei nº 
137/2012, de 2 de julho. 

 
 

Secção III - Conselho Pedagógico 
Artigo 30º 
Definição 

O Conselho Pedagógico (CP) é o órgão de coordenação e 
supervisão pedagógica e orientação educativa do AERF, 
nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da 
orientação e acompanhamento dos alunos e da formação 
inicial e contínua do pessoal docente e não docente. 

Artigo 31º 
Composição 

1- O CP, de acordo com o artigo 32º do Decreto-Lei nº 
75/2008 de 22 de abril, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, é composto por 
quinze elementos distribuídos do seguinte modo: 
a) Diretor, que preside; 
b) Coordenadores dos Departamentos, em número 

de sete; 
c) Coordenadores de Diretores de Turma dos 2º e 3º 

CEB e do ES, em número de três; 
d) Coordenador da Biblioteca Escolar/Centro de 

Recursos Educativos (BE/CRE); 
e) Coordenador do Núcleo de Apoio Educativo (NAE); 
f) Coordenador TEIP; 
g) Serviço de Psicologia e Orientação Vocacional 

(SPO). 
 

Artigo 32º 
Competências 

As competências do CP são as definidas no 33º do Decreto-
Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, 

Artigo 33º 
Funcionamento 

A periodicidade e orgânica das reuniões estão definidas de 
acordo o artigo 34º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de 
abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 
2 de julho e por um regimento próprio. 

 
Artigo 34º 
Comissões 

1- O CP, com vista a um trabalho mais profícuo, pode 
constituir, no seu seio, comissões permanentes ou 
eventuais. 

2- Dependendo dos assuntos em apreciação, o CP pode 
convidar outros elementos, cujo contributo considere 
pertinente, para intervir nas suas reuniões ou pertencer 
a grupos de trabalho.  

 

Secção IV - Conselho Administrativo 
Artigo 35º 
Definição 

O Conselho Administrativo (CA) é o órgão deliberativo em 
matéria administrativo-financeira do AERF, nos termos da 
legislação em vigor. 
 

Artigo 36º 
Composição 

O CA tem a seguinte composição:  
a) O Diretor, que preside;  
b) O Subdiretor ou um dos adjuntos do Diretor, por ele 

designado para o efeito; 
c) O chefe do Serviços de Administração Escolar, ou 

quem o substitua.  
 

Artigo 37º 
Competências 

As competências do CA estão de acordo com o definido no 
artigo 38º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com a 
redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho e 
por um regimento próprio. 

 
Artigo 38º 

Funcionamento 
A periodicidade e orgânica das reuniões estão definidas de 
acordo o artigo 39º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de 
abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 
2 de julho e por um regimento próprio. 
Subsecção I 

Subsecção - Serviço de administração escolar (SAE) 
 

Artigo 39º 
Composição e funcionamento 

1- O AERF dispõe de um Serviço de Administração Escolar 
que funcionam na dependência do Diretor. 

2- Os SAE são dirigidos por um Chefe de Serviços de 
Administração Escolar e integram um Tesoureiro e 
Assistentes Técnicos cujas competências específicas se 
encontram estipuladas no Decreto-Lei nº 184/2004, de 
29 de julho. 

3- Os horários de abertura ao público e as suas regras de 
funcionamento estão afixados no átrio de acesso a estes 
serviços e disponibilizados na página eletrónica do AERF. 

 
 
 

CAPÍTULO IV - Organização pedagógica 

Secção I- Estruturas de coordenação e 
supervisão 

 
Artigo 40º 

Estruturas educativas do agrupamento 
1- As estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica colaboram com o CP e com o Diretor, no 
sentido de assegurar a coordenação, supervisão e 
acompanhamento das atividades escolares, promover o 
trabalho colaborativo e realizar a avaliação de 
desempenho do pessoal docente. 

2- No AERF existem as seguintes estruturas de 
coordenação educativa e supervisão pedagógica: 
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a) Coordenadores de ano (1º CEB); 
b) Departamentos Curriculares (DC); 
c) Conselhos de Grupo Disciplinar (GD); 
d) Conselho de Docentes do 1º CEB; 
e) Conselho de Diretores de Turma do ensino 2º CEB; 
f) Conselho de Diretores de Turma do ensino 3º CEB; 
g) Conselho de Diretores de Turma do ES; 
h) Conselhos de Turma; 
i) Professor tutor; 
j) Equipa de Apoio às TIC; 
k) Secção de Avaliação do Desempenho Docente 

(SADD); 
l) Comissão de Autoavaliação. 

3- A função das estruturas de coordenação e supervisão 
pedagógicas, assim como a articulação e gestão 
curriculares, a organização das atividades de turma e a 
criação de outras estruturas de coordenação estão 
definidas de acordo com os artigos 42º, 44º e 45º do 
Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

 
 

Subsecção I - Departamentos  

Subsecção IA- Departamentos Curriculares 
 

Artigo 41º 
Definição e âmbito 

1- Os Departamentos Curriculares (DC) são as estruturas 
que visam a articulação e a gestão curricular na 
aplicação do currículo nacional e dos programas e 
orientações curriculares e programáticas definidas a 
nível nacional, bem como o desenvolvimento de 
componentes curriculares por iniciativa do AERF, 
procurando adequar o currículo às necessidades 
específicas dos alunos. 

2- A articulação e a gestão curricular devem promover a 
cooperação entre os docentes do AERF, procurando 
adequar o currículo às necessidades específicas dos 
alunos.  

 
Artigo 42º 

Identificação e composição 
1- Nos DC encontram-se representados os Grupos de 

Recrutamento/ Disciplinares (GD) na sua tipologia de 
acordo com o Decreto-Lei nº 27/2006, de 10 de 
fevereiro. 

2- Os DC do AERF têm as seguintes designações e respetiva 
composição1: 
a) DC da Educação Pré-Escolar, composto pelo GD 

100; 
b) DC do 1º CEB, composto pelo GD 110; 
c) DC de Línguas e Literaturas, composto pelos GD 

200, 210, 220, 300, 330 e 350; 
d) DC de Ciências Sociais e Humanas, composto pelos 

GD 290, 400, 410, 420, 430 e 530*; 

                                                           
1 Os docentes a quem for atribuída a lecionação de disciplinas 
pertencentes a mais do que um grupo de recrutamento são 
convocados para as reuniões do grupo disciplinar a que pertence a 
maioria das disciplinas do seu horário semanal de trabalho. O 
docente assegura todos os trabalhos, nomeadamente a elaboração 
e implementação das planificações das restantes disciplinas. 

e) DC de Matemática e Ciências Experimentais, 
composto pelos GD 230, 500, 510, 520, 530* e 550; 

f) DC de Expressões, composto pelos GD 240, 250, 
260, 530*, 600 e 620. 

 
Artigo 43º 

Coordenadores 
Os Coordenadores de cada DC serão professores do quadro 
do AERF, escolhidos de acordo com os pontos 5 a 8 do art. 
43º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com a redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

 
Artigo 44º 

Mandatos do Coordenador 
Os mandatos do Coordenador de departamento estão 
definidos de acordo com os pontos 9 e 10 do art. 43º do 
Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho.  

 
Artigo 45º 

Competências 
1- São competências dos DC: 

a) Planificar e adequar a aplicação dos planos de 
estudo estabelecidos a nível nacional à realidade 
do agrupamento; 

b) Assegurar, de forma articulada com outras 
estruturas de orientação educativa do AERF, a 
adoção de metodologias específicas destinadas ao 
desenvolvimento dos planos de estudo; 

c) Assegurar a coordenação de procedimentos e 
formas de atuação nos domínios da aplicação de 
estratégias de diferenciação pedagógica e da 
avaliação das aprendizagens; 

d) Identificar necessidades de formação dos 
docentes; 

e) Colaborar na elaboração e avaliação do PAAA. 
2- São competências dos Coordenadores de DC: 

a) Convocar e presidir às reuniões; 
b) Assegurar, o cumprimento das normas e 

orientações legais emanadas do CP e do Diretor, 
bem como a programação e participação em todas 
as atividades escolares que dizem respeito ao DC; 

c) Designar um docente para acompanhar e apoiar 
nos planos didático, pedagógico e científico, os 
docentes no período probatório, conforme postula 
o artigo 31.º, do Decreto-Lei nº 41/2012 de 7 de 
setembro; 

d) Coordenar a prática científico-pedagógica das 
diferentes disciplinas do seu Departamento; 

e) Acompanhar e orientar a atividade profissional dos 
professores; 

f) Designar o docente que acompanhará os 
professores que se encontrem em período 
probatório; 

g) Promover o trabalho colaborativo entre os 
docentes do Departamento; 

h) Fazer a articulação do Departamento com o CP, 
com os outros DC e com as outras estruturas e 
serviços do AERF; 

i) Avaliar o desempenho dos docentes do seu 
Departamento; 

                                                                                          
* Os docentes dos GD 530 integram, em cada ano letivo, o DC de 
acordo com a sua formação profissional e a componente letiva que 
lhes for atribuída. 
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j) Promover a troca de experiências e a cooperação 
entre os docentes do respetivo Departamento; 

k) Assegurar a articulação entre o Departamento e as 
restantes estruturas pedagógicas, nomeadamente 
na análise e desenvolvimento de medidas de 
orientação pedagógica; 

l) Colaborar com as estruturas de formação contínua 
na identificação das necessidades de formação dos 
Docentes do Departamento; 

m) Cooperar com a BE de forma a assegurar que esta 
contenha recursos de informação e serviços que 
cubram as necessidades específicas das áreas 
disciplinares do Departamento; 

n) Apresentar ao Diretor, no final de cada ano letivo, 
um relatório crítico das atividades desenvolvidas. 

 
Artigo 46º 

Funcionamento 
1- O DC reúne-se: 

a) ordinariamente, uma vez por período; 
b) extraordinariamente, sempre que seja convocado 

pelo Diretor ou pelos respetivos Coordenadores, a 
requerimento de 1/3 dos seus elementos, ou 
sempre que um pedido de parecer do CG ou do CP 
o justifique. 

2- O DC pode constituir no seu seio comissões de 
articulação e gestão curricular, a definir no seu 
regimento interno. 
 
 

Subsecção I-B - Departamento de Educação Especial 
 

Artigo 47º 
Identificação e organização 

1- A Educação Especial tem por missão a inclusão educativa 
e social, o acesso e o sucesso educativo, a autonomia, a 
estabilidade emocional, assim como a promoção da 
igualdade de oportunidades, a preparação para o 
prosseguimento de estudos ou para uma adequada 
preparação para a vida pós escolar ou profissional, 
criando condições para a adequação do processo 
educativo às necessidades educativas dos alunos com 
limitações significativas ao nível de atividade e da 
participação num ou vários domínios da vida, 
decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de 
caráter permanente.  

2- O Departamento de Educação Especial é dirigido pelo 
respetivo Coordenador e, de acordo com a designação 
dada pelo Decreto-Lei nº 27/2006, de 10 de fevereiro, 
integra os docentes recrutados através dos GD: 
a) 910- apoio a crianças e jovens com graves 

problemas cognitivos, motores, e perturbações de 
personalidade ou de conduta, com 
multideficiência e para o apoio em intervenção 
precoce na infância.  

b) 920- apoio a crianças e jovens com surdez 
moderada, severa ou profunda, com graves 
problemas de comunicação, linguagem ou fala;  

c) 930- apoio educativo a crianças e jovens com 
cegueira ou baixa visão. 

3- Elabora, anualmente, o seu Plano de Atividades em 
articulação com os diferentes órgãos e estruturas 
educativas da escola, o qual fará parte integrante do 
PAAA. 

4- Reúne-se mensalmente e extraordinariamente, sempre 
que considerado pertinente, sendo lavradas as 
respetivas atas.  

5- Para além das respostas educativas de Educação Especial 
dadas aos alunos, o AERF ainda contém as estruturas 
referidas no art. 7º deste regulamento, que serão 
apresentadas de forma mais extensa nos artigos 
seguintes. 
 

Artigo 48º 
Grupo-alvo 

1- O Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro, enquadra as 
respostas educativas a desenvolver, no âmbito da 
adequação do processo educativo, definindo os apoios 
especializados, atendendo à diversidade de 
características dos alunos e jovens, às diferentes 
necessidades ou problemas e, portanto, à diferenciação 
de medidas. 

2- No PE e no plano de Turma (PT) deverão estar 
registadas, entre outras, as ações e respostas específicas 
a implementar, as parcerias a estabelecer, as 
acessibilidades físicas a efetuar, assegurando assim a 
participação dos alunos com NEE de caráter permanente 
nas atividades de cada GD ou turma e da comunidade 
educativa em geral. 

3- Estas modalidades educativas abrangem alunos de um 
ou mais concelhos, em função de sua localização, da 
rede de transportes disponibilizada e do número de 
vagas estipulado pela tutela para o AERF.  

 
Artigo 49º 

Coordenador 
O Coordenador será um professor do quadro do AERF, 
escolhido de acordo com os pontos 5 a 8 do art. 43º do 
Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho.  

 
Artigo 50º 

Mandatos do Coordenador 
Os mandatos do Coordenador de departamento estão 
definidos de acordo com os pontos 9 e 10 do art. 43º do 
Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho.  

 
Artigo 51º 

Competências do Coordenador  
São competências gerais do Coordenador de Educação 
Especial: 

a) Coordenar a atividade dos GD da Educação Especial 
b) Promover a informação, a comunicação e a 

cooperação entre os elementos de Educação Especial, 
os órgãos de direção e gestão, os serviços 
administrativos, os docentes do AERF e os assistentes 
operacionais; 

c) Monitorizar os Programas Educativos Individuais; 
d) Representar a Educação Especial no CP, onde lhe 

compete: 
i) Apresentar, para aprovação, o Programa 

Educativo Individual (PEI) dos alunos com NEE 
elegíveis para a Educação Especial; 

ii) Apresentar, para aprovação, o Relatório de 
Avaliação do Programa Educativo Individual de 
cada aluno, no final do ano letivo; 

iii) Apresentar ao CP um relatório anual do 
trabalho desenvolvido pelo núcleo de 
Educação Especial. 
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e) Indicar e diligenciar a presença de um professor de 
Educação Especial sempre que seja requerida a sua 
colaboração em reuniões de outros órgãos do 
AERF; 

f) Convocar e presidir às reuniões de DC. 
 
 

Artigo 52º 
Articulação com o órgão de gestão 

1- A colaboração dos professores de Educação Especial 
com o Órgão de Gestão e Coordenação na promoção do 
trabalho de cooperação com os Assistentes Operacionais 
visa:  
a) Consciencializar para as necessidades pedagógicas, 

técnicas e sociais dos alunos com NEE; 
b) Enquadrar o assistente operacional no trabalho a 

desenvolver com as turmas em que existam alunos 
com NEE; 

c) Explicitar o trabalho a desenvolver com os alunos 
com NEE, no sentido de clarificar as tarefas a 
desenvolver pelo assistente operacional; 

d) Implicar o assistente operacional no trabalho de 
planificação e avaliação que se vai desenvolvendo, 
de forma a que este se constitua como parceiro 
comprometido com o apoio aos alunos com NEE. 

 
Artigo 53º 

Competências do Diretor no âmbito da Educação Especial 
Ao Diretor do AERF compete: 

a) Prever e adequar os espaços nos quais o aluno vai 
realizar as atividades, dentro e fora da sala de aula, 
que exigem o uso de um espaço com as 
tecnologias de apoio necessárias; 

b) Recorrer à aquisição de serviços nos termos da lei, 
relativamente a atividades de serviço não docente, 
no âmbito da Educação Especial, sempre que os 
quadros dos recursos humanos do AERF não 
disponham dos técnicos necessários, devendo ser 
desenvolvidas por técnicos com formação 
profissional e perfil adequados; 

c) Ao instalar equipamentos/dispositivos na escola, 
verificar se estes obedecem a normas de 
acessibilidade e utilização por parte dos alunos 
com NEE; 

d) Definir a rede informática do AERF de acordo com 
práticas inclusivas; 

e) Desenvolver progressivamente todos os esforços 
de forma a reduzir as barreiras arquitetónicas, 
criando ambientes de acessibilidade de acordo 
com as limitações na atividade e restrições na 
participação, resultantes das alterações nas 
funções e estruturas do corpo. 

 
Artigo 54º 

Competências dos docentes de Educação Especial 
No decorrer das suas atribuições, os docentes de Educação 
Especial, de acordo com o seu GD, devem: 

a) Lecionar as áreas curriculares específicas, 
nomeadamente a leitura e escrita Braille, 
orientação e mobilidade, treino de visão e atividade 
motora adaptada, bem como os conteúdos 
conducentes à autonomia pessoal e social dos 
alunos, definidos no respetivo Programa Educativo 
Individual; 

b) Colaborar na adaptação de materiais, de acordo 
com o enquadramento curricular, estabelecido para 
o aluno; 

c) Utilizar, de forma adequada, materiais didáticos 
adaptados, bem como produtos e tecnologias de 
apoio; 

d) Desenvolver atividades da vida diária de 
estimulação multissensorial, potenciando ao 
máximo os sentidos de audição, tato e olfato;  

e) Promover a cooperação entre a escola e a família;  
f) Prestar apoio à utilização de materiais didáticos 

adaptados e de tecnologias de apoio;  
g) Participar nos processos de referenciação e de 

avaliação especializada, trabalho prioritário que 
deve ser integrado na sua componente não letiva; 

h) Participar na elaboração do relatório técnico-
pedagógico; 

i) Participar nas reuniões de Estabelecimento de 
Ensino propondo e colaborando na implementação 
de medidas consideradas pertinentes; 

j) Participar na elaboração, revisão e atualização do 
Programa Educativo Individual do aluno, em 
articulação com o Educador/Professor Titular de 
Turma/Diretor de Turma (DT), restantes 
professores e outros técnicos; 

k) Colaborar na avaliação trimestral dos alunos com 
NEE, em articulação com o Educador/Professor 
Titular de Turma/DT, restantes professores e outros 
técnicos; 

l) Promover a sensibilização da Comunidade Escolar 
(professores, assistentes operacionais, pais e EE); 

m) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em 
função da especificidade de grupos de alunos, 
evitando o abandono escolar; 

n) Propor as modificações nos espaços e no mobiliário, 
de acordo com as metodologias e técnicas a 
implementar.  

 
 

Artigo 55º 
Escola de referência para a educação de alunos cegos e 

com baixa visão 
Enquanto agrupamento de referência para a educação de 
alunos cegos e com baixa visão, o AERF tem como objetivos: 

a) Assegurar a observação e avaliação visual e 
funcional;  

b) Assegurar o ensino e a aprendizagem da leitura e 
escrita Braille, bem como das suas diversas grafias 
e domínios de aplicação;  

c) Assegurar a utilização de meios informáticos 
específicos, entre outros, leitores de ecrã, 
software de ampliação de carateres, linhas Braille 
e impressora Braille;  

d) Assegurar o ensino e a aprendizagem da 
orientação e da mobilidade;  

e) Assegurar o treino visual específico; 
f) Orientar os alunos nas disciplinas em que as 

limitações visuais ocasionem dificuldades 
particulares, designadamente, a Educação Visual, 
Educação Física, Técnicas Laboratoriais, 
Matemática, Química, Línguas Estrangeiras e TIC; 

g) Assegurar o treino de atividades de vida diária e a 
promoção de competências sociais. 
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Artigo 56º 
Unidades de Apoio Especializado para alunos com 
multideficiência e surdocegueira congénita (UAM) 

No AERF funcionam unidades de apoio especializado para a 
educação de alunos com multideficiência e surdocegueira 
congénita, que têm como objetivos: 

a) Promover a participação dos alunos com 
multideficiência e surdocegueira nas atividades 
curriculares e de enriquecimento curricular junto 
do grupo turma a que pertencem; 

b) Aplicar metodologias e estratégias de intervenção 
interdisciplinares, visando o desenvolvimento e a 
integração social e escolar dos alunos; 

c) Assegurar a criação de ambientes estruturados, 
securizantes e significativos para os alunos; 

d) Adotar opções educativas flexíveis, de caráter 
individual e dinâmico, pressupondo uma avaliação 
constante do processo de ensino e aprendizagem 
do aluno e o regular envolvimento e participação 
da família; 

e) Assegurar os apoios específicos ao nível das 
terapias, da psicologia e da orientação e 
mobilidade aos alunos que deles possam 
necessitar; 

f) Organizar o processo de transição para a vida pós-
escolar. 

 
Artigo 57º 

Processo de referenciação  
O processo de referenciação de alunos que eventualmente 
necessitem de Educação Especial é feito de acordo com o 
art. 5º do Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro. 
 

Artigo 58º 
Processo de avaliação da referenciação 

Os procedimentos de avaliação da necessidade de Educação 
Especial, após a referenciação, sãos os prescritos pelo art. 6º 
do Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro. 
 

Artigo 59º 
Cooperação e parcerias 

1- No âmbito da Educação Especial, a articulação com os 
serviços da comunidade assume a maior importância 
numa ótica de rentabilização de recursos.  

2- O núcleo de Educação Especial deve propor ao Diretor 
do AERF o estabelecimento de parcerias com instituições 
particulares de solidariedade social e centros de recursos 
especializados (Centro de Recursos para a Inclusão).  

3- Os processos de cooperação e de parceria visam a 
promoção de uma maior qualidade e eficiência no que 
se refere às medidas a desenvolver para os alunos com 
NEE de caráter permanente, desde a referenciação até à 
conclusão da escolaridade ou à sua integração em áreas 
relacionadas com o emprego ou atividades ocupacionais. 
Estas parcerias deverão também facilitar e promover 
estratégias de suporte à família. 

 
 

Subsecção II - Conselhos de Áreas 
Disciplinares/Coordenações de Ano 

 
Artigo 60º 

Âmbito 
1- No sentido de agilizar a necessária coordenação 

intradisciplinar os professores organizar-se-ão em 

Conselhos de ano no caso do 1º CEB e em Conselhos de 
Área Disciplinar nos 2º e 3º CEB e no ES. 

2- Os conselhos de ano do 1º CEB são constituídos pelos 
professores titulares de turma dos respetivos anos de 
escolaridade:  
a) Conselho de ano do 1º ano;  
b) Conselho de ano do 2º ano;  
c) Conselho de ano do 3º ano;  
d) Conselho de ano do 4º ano.  

3- Os Conselhos de Área Disciplinar são formados pelos 
professores que pertencem a cada GD ou que, ainda que 
pertençam a outro, lecionem disciplinas exclusivamente 
nesse GD. 

4- São coordenados por um professor que exerce o cargo 
de coordenador da área disciplinar, designado pelo 
Diretor desde que se observe a situação indicada no 
ponto 2 do art. 62º. 

 
Artigo 61º 

Competências 
1- As Áreas Disciplinares têm como principal objetivo 

facilitar o trabalho dos DC, pelo que lhes são atribuídas, 
no âmbito das respetivas disciplinas, as competências 
previstas para o DC, ainda que em articulação com o 
coordenador do mesmo. 

2- São competências do Conselho de Área Disciplinar 
/Coordenação de Ano: 
a) Planificar as atividades letivas e não letivas, em 

conformidade com os planos curriculares 
aprovados; 

b) Planificar as atividades a incluir no PAAA;  
c) Produzir material didático destinado ao 

desenvolvimento das estratégias de ensino e 
aprendizagem, à recuperação e/ou 
desenvolvimento dos alunos; 

d) Apoiar os professores em profissionalização, 
nomeadamente na partilha de experiências e 
recursos de formação; 

e) Identificar necessidades de formação no âmbito do 
GD, propondo-as ao CP; 

f) Promover a interdisciplinaridade com os restantes 
GD do mesmo DC; 

g) Propor ao CP, através do DC, a adoção de medidas 
destinadas a melhorar as aprendizagens dos 
alunos; 

h) Elaborar e propor ao CP as informações das provas 
de exame realizadas a nível de escola; 

i) Elaborar as provas de exame a realizar a nível de 
escola, de acordo com as informações aprovadas 
em CP. 

 
Artigo 62º 

Definição de Coordenador de Área Disciplinar/ 
Coordenador de Ano (1º ciclo) 

1- O coordenador é um docente escolhido entre os 
professores do GD/ ano de escolaridade 
correspondente. 

2- Só haverá lugar ao cargo de coordenador nos grupos 
onde exista o mínimo de três docentes, aos quais não 
pertençam os Coordenadores de DC. 

3- O Coordenador de Área Disciplinar/ano de escolaridade 
é escolhido entre os professores do quadro de 
agrupamento, pela sua competência científico-
pedagógica, bom relacionamento e capacidade de 
liderança. 
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Artigo 63º 
Competências do Coordenador de Área 

Disciplinar/Coordenador de Ano 
São competências do Coordenador de Área 
Disciplinar/Coordenador de Ano: 

a) Apoiar os professores do GD; 
b) Coordenar a planificação das atividades 

pedagógicas, fomentar a troca de experiências e a 
cooperação entre os professores do GD; 

c) Colaborar com o Coordenador de DC e com os 
Coordenadores das diferentes áreas 
disciplinares/Coordenadores de ano que 
constituem o DC, no sentido de fomentar a troca 
de experiências e promover a 
interdisciplinaridade. 

d) Convocar as reuniões em articulação com o 
coordenador do DC. 
 

Subsecção III - Conselhos de Diretores de Turma 
 

Artigo 64º 
Identificação e composição 

1- Os Conselhos de Diretores de Turma (CDT) são 
estruturas pedagógicas destinadas a articular e 
harmonizar as atividades desenvolvidas pelas turmas de 
um mesmo nível de ensino. 

2- No AERF existem 3 CDT: 
a)  O CDT do 2º CEB; 
b)  O CDT do 3º CEB; 
c)  O CDT do ES. 

3- Os CDT são constituídos por todos os DT do respetivo 
nível de ensino. 

 
Artigo 65º 

Coordenador dos Diretores de Turma 
1- Os Coordenadores de DT são professores do quadro de 

agrupamento designados pelo Diretor, por um período 
de quatro anos.  

2- Dentro das suas competências, o Diretor pode substituir 
o Coordenador dos DT sempre que entenda necessário. 

 
Artigo 66º 

Competências 
1- Aos CDT compete: 

a) Planificar as atividades e projetos a desenvolver, 
anualmente, de acordo com as orientações do CP; 

b) Dinamizar e coordenar a realização de projetos 
interdisciplinares das turmas; 

c) Identificar necessidades de formação no âmbito da 
direção de turma, propondo-as ao CP; 

d) Promover estratégias para a articulação 
escola/família. 

2- Ao coordenador compete: 
a) Presidir às reuniões do respetivo CDT;  
b) Coordenar a ação do respetivo conselho, 

articulando estratégias e procedimentos; 
c) Submeter ao CP as propostas do conselho que 

coordena; 
d) Preparar com os DT as reuniões dos respetivos 

conselhos de turma;  
e) Representar os DT no CP;  
f) Transmitir aos DT toda a informação necessária ao 

adequado desenvolvimento das suas 
competências;  

g) Colaborar na organização do processo de 
matrículas e acompanhar o seu desenvolvimento;  

h) Organizar e manter atualizado um dossiê com 
legislação e documentação relacionadas com a 
direção de turma. 

 
Artigo 67º 

Funcionamento 
1- Os CDT reúnem-se: 

a) Ordinariamente, no início do ano letivo e uma vez 
por período; 

b) Extraordinariamente: 
i) Convocados pelo Diretor ou pelos respetivos 

coordenadores; 
ii) A requerimento de 1/3 dos seus elementos;  
iii) Sempre que um pedido de parecer do CG ou 

do CP o justifique. 
 

 

Subsecção IV - Conselho de Coordenação Pedagógica 
dos Cursos Profissionais (CProf) e Cursos de Educação 

e Formação (CEF) 
 

Artigo 68º 
Identificação e composição 

1- O Conselho de Coordenação Pedagógica dos Cursos 
Profissionais é a estrutura de coordenação e 
acompanhamento de todas as atividades das turmas dos 
Cursos Profissionais. 

2- O Conselho de Coordenação Pedagógica dos Cursos 
Profissionais é formado por todos os Diretores de Curso 
e DT dos CProf e CEF em funcionamento no AERF. 

 
Artigo 69º 

Coordenador  
1- Ouvido o CP, o Diretor designa, preferencialmente entre 

os professores profissionalizados que lecionam 
disciplinas da componente de formação técnica, o 
diretor de cada curso. 

2- De entre os Diretores de Curso, o Diretor designa um 
Coordenador para um mandato de quatro anos. 

3- O coordenador representa esta estrutura no CP. 
 

Artigo 70º 
Competências 

1- Ao Conselho dos CProf e CEF compete: 
a) Planificar as atividades e projetos a desenvolver, 

anualmente, de acordo com as orientações do CP; 
b) Articular com os diferentes DC a gestão curricular; 
c) Coordenar as atividades de formação e promover 

práticas de inovação pedagógica; 
d) Assegurar o cumprimento dos planos e programas 

de estudo; 
e) Garantir o cumprimento de procedimentos comuns 

aos diferentes cursos; 
f) Articular com as entidades empregadoras a 

orientação dos estágios profissionais; 
g) Garantir a qualidade de ensino. 

2- Ao Coordenador compete: 
a) Coordenar a ação do respetivo conselho, 

articulando estratégias e procedimentos; 
b) Submeter ao CP as propostas do conselho que 

coordena; 
c) Marcar as reuniões em acordo com o Diretor. 
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Artigo 71º 

Funcionamento 
O Conselho dos Diretores dos Cursos Profissionais e CEF 
reúne-se: 

a) Ordinariamente, no início do ano letivo e uma vez 
por período; 

b) Extraordinariamente: 
i) Convocado pelo Diretor ou pelos respetivos 

coordenadores; 
ii) A requerimento de 1/3 dos seus elementos;  
iii) Sempre que um pedido de parecer do CG ou 

do CP o justifique. 
 

 
Artigo 72º 

Competências do Diretor de Curso 
Compete ao Diretor de Curso:  

a) Assegurar a articulação pedagógica entre as 
diferentes disciplinas e áreas não disciplinares do 
curso;  

b) Organizar e coordenar as atividades a desenvolver 
no âmbito da formação profissional;  

c) Participar em reuniões de conselho de turma, no 
âmbito das suas funções;  

d) Articular com os órgãos de gestão da escola no 
que respeita aos procedimentos necessários à 
realização da prova de aptidão profissional;  

e) Assegurar a articulação entre o AERF e as 
entidades envolvidas no estágio: 
i) Identificá-las e selecioná-las; 
ii) Preparar os protocolos; 
iii) Proceder à distribuição dos formandos e 

apoiá-los em estreita relação com o professor 
acompanhante de estágio;  

f) Assegurar a articulação com os serviços com 
competência em matéria de apoio socioeducativo;  

g) Coordenar a avaliação do curso. 
 

 

Subsecção V - Organização das atividades de grupo/ 
turma 

 
Artigo 73º 
Atribuição 

A organização, o acompanhamento e a avaliação das 
atividades a desenvolver com o grupo de alunos, na 
educação pré-escolar, ou na turma, nos restantes anos, é 
assegurada pelos: 

a) Respetivos educadores de infância, na educação 
pré-escolar; 

b) Professores titulares de turma, no 1.º ciclo do 
ensino básico, coadjuvados pelos docentes das 
atividades de enriquecimento curricular (AEC), de 
acordo com o respetivo conselho de docentes;  

c) Conselhos de Turma, nos 2º e 3º CEB e ES. 
 

Artigo 74º 
Conselhos de Turma 

1- Cada Conselho de Turma  (CT) é constituído por: 
a) Todos os professores da turma; 
b) Dois representantes dos EE. 
c) Um representante dos alunos, no caso do 3º CEB e 

do ES. 
 

2- Os representantes dos EE são eleitos pelos seus pares 
em reunião realizada no início do ano letivo, devendo 
desenvolver um trabalho de parceria com os EE dos 
restantes alunos e em articulação com o DT. 

3- O representante dos alunos é o Delegado de Turma. 
4- Quando o CT se reunir para efeitos de avaliação dos 

alunos, apenas participam os membros docentes. 
5- Quando se reunir por questões de natureza disciplinar, 

de acordo com o ponto 7 do artigo 26º da Lei nº 51/2012 
de 5 de setembro, os representantes dos alunos e dos EE 
que tenham assento neste CT não podem participar, 
caso sejam parte diretamente implicada no processo 
disciplinar. 

6- Nas reuniões do conselho de turma participam também 
os docentes da Educação Especial e outros profissionais 
que acompanhem o desenvolvimento dos processos 
educativos de alunos da turma. 

 
Artigo 75º 

Competências das estruturas de coordenação do grupo/ 
turma 

1- Aos educadores de infância compete: 
a) Planificar as atividades tendo em conta o nível de 

desenvolvimento dos alunos; 
b) Promover as melhores condições de aprendizagem 

em articulação com a família; 
c) Organizar o ambiente educativo, tendo em conta 

as características do grupo; 
d) Identificar interesses e necessidades, procedendo 

ao levantamento de recursos; 
e) Promover e acompanhar o projeto curricular do 

grupo/turma e proceder à sua avaliação; 
f) Elaborar os programas educativos individuais (PEI), 

em colaboração com o Departamento de Educação 
Especial. 

2- Aos professores titulares de turma e ao CT compete: 
a) Analisar a situação da turma e identificar 

características específicas dos alunos a ter em 
conta no processo de ensino e aprendizagem; 

b) Planificar o desenvolvimento das atividades a 
realizar com os alunos em contexto de sala de 
aula; 

c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e 
colaborar na deteção de alunos com NEE (NEE), 
promovendo a articulação com os docentes de 
Educação Especial, com o Núcleo de Apoio 
Educativo (NAE) e com o SPO, em ordem à sua 
superação;     

d) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica 
que favoreçam as aprendizagens dos alunos; 

e) Promover a relação escola/meio; 
f) Acompanhar o aluno na execução da medida 

corretiva ou disciplinar sancionatória a que foi 
sujeito em articulação com o DT e os pais e EE; 

g) Elaborar e acompanhar o Plano da Turma (PT) e 
proceder à sua avaliação; 

h) Fomentar um bom relacionamento entre alunos e 
entre alunos e professores; 

i) Estabelecer medidas de natureza pedagógica 
nomeadamente Apoio ao Estudo (AE), Apoio 
Pedagógico Acrescido (APA), Apoio Pedagógico 
Personalizado (APP) e Apoio Precetorial Tutorial 
(APT); 

j) Elaborar Planos de Acompanhamento Pedagógico 
(PAP), assim como colaborar na elaboração de 
programas de tutoria para apoio a estratégias de 
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estudo, orientação e aconselhamento do aluno, do 
programa educativo individual (PEI), Currículo 
Específico Individual (CEI) e no Plano Individual de 
Transição (PIT);  

k) Cooperar com outras estruturas de organização 
pedagógica, dos serviços de apoio técnico-
pedagógico e apoio educativo, na gestão 
adequada de recursos e na adoção de medidas 
pedagógicas destinadas a melhorar os resultados 
escolares; 

l) Ponderar e aprovar na reunião de avaliação no 
final de cada período as propostas de 
aproveitamento escolar apresentadas por cada 
professor, tendo em conta os critérios de avaliação 
aprovados em CP. 

 
Artigo 76º 

Constituição do Conselho de Turma 
1- O CT é constituído por todos os professores da turma, 

dois representantes dos EE e pelo Delegado da Turma no 
caso do 3º CEB e do ES, sob presidência do DT. 

2- O CT é presidido pelo DT. 
3- As reuniões são secretariadas por um docente do CT 

designado pelo Diretor e no impedimento deste, por 
outro docente do CT que se voluntarie ou pelo docente 
mais velho. 

4- O CT do ensino recorrente é constituído por todos os 
professores da turma e pelo Delegado de Turma, sob 
presidência do Coordenador pedagógico de turma (CPT).  

5- Quando o CT se reúne para tratar de assuntos 
relacionados com exames e avaliação final de cada 
período escolar, os EE e o Delegado de Turma não 
participam. 

6- No CT podem ainda ser integrados técnicos de educação 
e/ou de saúde, que tenham intervenção no 
desenvolvimento do plano de turma (PT). 

 
Artigo 77º 

Nomeação do Diretor de Turma (DT) 
1- O DT é nomeado pelo Diretor, preside às reuniões do 

Conselho de Turma e é um professor desse conselho, 
devendo, se possível, lecionar a totalidade dos alunos. 

2- Em caso de impedimento de comparência às reuniões de 
CT, o DT é substituído por outro professor da turma 
indicado pelo Diretor. 

 
Artigo 78º 

Competências do DT/ Professor Titular de Turma 
A ação do DT exerce-se em 4 dimensões:  
1- Em relação aos alunos: 

a) Promover a educação cívica e moral dos alunos 
através de atividades de participação e de 
socialização;  

b) Conhecer individualmente os alunos da turma e as 
relações entre eles, de modo a poder promover e 
acompanhar o seu desenvolvimento intelectual, 
afetivo, sócio-moral e psicomotor;  

c) Promover e acompanhar a integração dos alunos 
na turma e na escola;  

d) Resolver os conflitos entre alunos para que estes 
possam progredir no seu desenvolvimento social e 
resolver as situações que perturbem o adequado 
funcionamento das atividades educativas;  

e) Detetar os casos de alunos que requeiram 
acompanhamento especial nos domínios 
académico, psicológico, da ação social e escolar e 

do comportamento, encaminhando-os, se 
necessário, para o Plano de Ação Precetorial 
Tutorial (APT) do AERF;  

f) 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;  

g) Dar a conhecer o estatuto do aluno, o RI e 
informar sobre todos os assuntos que sejam do 
interesse dos alunos, nomeadamente, organização 
do plano de estudos, processos e critérios de 
avaliação, matrículas, apoios socioeducativos, 
normas de utilização e de segurança dos materiais 
e equipamentos e das instalações, plano de 
emergência e todas as atividades e iniciativas 
relativas ao PE;  

h) Fazer eleger o Delegado e o Subdelegado de 
Turma;  

i) Reunir-se com os alunos, por sua própria iniciativa 
ou por solicitação dos delegado e Subdelegado de 
Turma, sempre que se torne necessário tratar de 
assuntos de caráter pedagógico ou funcional mas 
sem prejuízo do cumprimento das atividades 
letivas;  

j) Tomar conhecimento da ordem de saída da sala de 
aula;  

k) Tomar conhecimento das situações em que um 
aluno da turma, fora do contexto da sala de aula, 
tenha um comportamento que se revele 
perturbador do bom funcionamento das atividades 
do AERF;  

l) Participar ao Diretor sempre que entenda que o 
comportamento presenciado ou participado é 
passível da aplicação de medida corretiva ou 
medida disciplinar sancionatória;  

m) Coordenar, em colaboração com o professor da 
Educação Especial, o programa educativo 
individual (PEI) dos alunos com NEE.  

2- Em relação aos EE:  
a) Promover a participação dos EE nas atividades da 

turma;  
b) Informar os encarregados de educação dos 

assuntos respeitantes aos seus educandos, bem 
como dos critérios de avaliação aprovados pelo CP;  

c) Atendê-los semanalmente em horário próprio;  
d) Marcar uma reunião em cada período letivo e 

sempre que se revele necessário;  
e) Promover a eleição dos representantes dos 

encarregados de educação no CT.  
3- Em relação aos professores da turma:  

a) Promover a cooperação e o trabalho de equipa 
entre todos com vista à realização das atividades 
planeadas;  

b) Recolher e divulgar informações emanadas dos 
órgãos de administração e gestão;  

c) Promover a informação recíproca sobre todos os 
assuntos relativos aos alunos da turma;  

d) Promover projetos de coordenação 
interdisciplinar;  

e) Recolher e veicular todas as informações 
necessárias respeitantes aos alunos e suas famílias 
a ter em consideração nas reuniões do conselho 
de turma;  
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f) Coordenar as formas de organização e de 
condução do processo de ensino e aprendizagem 
de modo adequado aos alunos da turma;  

g) Coordenar o processo de organização e 
desenvolvimento das áreas curriculares 
disciplinares e da oferta complementar, caso 
exista;  

4-  Em relação às tarefas administrativas:  
a) Organizar e manter atualizado o dossiê técnico-

pedagógico, assim como os processos individuais 
dos alunos, zelando pela confidencialidade dos 
elementos nele contidos referentes a dados de 
natureza pessoal ou relativos à família;  

b) Expedir avisos e correspondência para os EE;  
c) Registar as faltas dos alunos e proceder, em 

relação às mesmas, com o estipulado no Estatuto 
do aluno;  

d) Colaborar na renovação das matrículas para o ano 
letivo seguinte de acordo com as orientações do 
Diretor; 

e) Apresentar um relatório crítico anual do trabalho 
desenvolvido ao Diretor; 

f) Realizar todos os procedimentos regulamentares 
da sua competência. 

 
Artigo 79º 

Funcionamento 
1- O CT reúne ordinariamente no início do ano letivo 

e no final de cada período para formalizar a 
avaliação sumativa, sendo presidido pelo DT. 

2- No caso das disciplinas de Tecnologias da 
Informação e Comunicação e de oferta de escola 
dos 7º e 8º anos funcionarem em semestres, os 
respetivos conselhos de turma reúnem-se ainda 
ordinariamente no final do 1º semestre do ano 
letivo. 

3- As convocatórias das reuniões ordinárias são da 
competência do Diretor e realizadas com uma 
antecedência mínima de 72 horas. 

4- Em caso de impedimento de comparência às 
reuniões de CT, o DT é substituído por outro 
professor da turma indicado pelo Diretor. 

5- O CT reúne-se extraordinariamente por iniciativa 
do Diretor, ou do DT, após autorização do Diretor. 

 
 

Subsecção VI - Equipas Técnico-Pedagógicas dos 
Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) 

 
Artigo 80º 

Composição e competência 
1- A equipa técnico-pedagógica dos Cursos de Educação e 

Formação de Adultos (EFA) (Portaria nº 230/2008, de 7 
de março) é constituída pelo mediador e pelo grupo de 
formadores responsáveis por cada uma das áreas de 
competências-chave que integram a formação de base e 
pela formação tecnológica, quando aplicável.  

2- Integram ainda a equipa técnico-pedagógica os tutores 
da formação prática em contexto de trabalho (quando 
aplicável). 
 

Artigo 81º 
Mediador pessoal e social 

O mediador pessoal e social é o elemento da equipa técnico-
pedagógica dos EFA a quem compete: 

a) Colaborar com o representante da entidade 
promotora 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) Dinamizar a equipa técnico-pedagógica no âmbito 
do processo formativo, salvaguardando o 
cumprimento dos percursos individuais e do 
percurso do grupo de formação; 

d) Assegurar a articulação entre a equipa técnico-
pedagógica e o grupo de formação, assim como 
entre estes e a entidade formadora. 

 
Artigo 82º 

Competências dos formadores EFA 
1- São competências dos formadores das equipas EFA: 

a) Participar no diagnóstico e identificação dos 
formandos, em articulação com o medidor; 

b) Elaborar, com os demais elementos da equipa, o 
plano de formação que se revelar mais adequado 
às necessidades de formação identificadas no 
diagnóstico prévio ou, sempre que aplicável, no 
processo de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências (RVCC); 

c) Desenvolver a formação na área para a qual está 
habilitado; 

d) 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; 

e) Manter uma estreita cooperação com os demais 
elementos da equipa pedagógica. 

2- Nos cursos EFA de nível secundário colaborar no 
desenvolvimento dos processos de avaliação da área de 
Portfólio Reflexivo de Aprendizagem (PRA), através da 
realização de sessões conjuntas com o mediador pessoal 
e social. 

 
Artigo 83º 

Funcionamento 
A equipa técnico-pedagógica dos cursos EFA reúne-se 
sempre que convocada pelo respetivo mediador. 
 
 

Subsecção VII - Equipa de apoio às Tecnologias de 
Informação e Comunicação 

 
Artigo 84º 

Identificação e composição 
1. A Equipa de Apoio às TIC (EATIC) é a estrutura de 

coordenação e acompanhamento dos projetos 
informáticos ao nível do AERF. 

2. A EATIC, é designada pelo Diretor e tem a seguinte 
composição: 
a) Diretor, que coordena, podendo delegar essa 

função num docente com reconhecidas 
competências ao nível pedagógico, técnico e de 
gestão; 

b) Dois docentes que reúnam competências ao nível 
técnico, pedagógico e de gestão para a 
implementação dos projetos EATIC e para a 
coordenação de outros projetos e atividades TIC ao 
nível do AERF. 
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Artigo 85º 
Funções 

A EATIC tem funções de: 
1- Manutenção: 

a) Assegurar o funcionamento dos equipamentos e 
das infraestruturas físicas e logísticas, de modo a 
proporcionar condições de trabalho para 
professores e alunos;  

b) Ser o interlocutor junto dos serviços centrais e 
regionais de educação para todas as questões 
relacionadas com os equipamentos, redes e 
conectividade; 

c) Articular com os técnicos das autarquias locais que 
apoiam o 1º Ciclo de Ensino Básico; 

d) Articular com as empresas que prestem serviço de 
manutenção ao equipamento informático. 
 

2- Divulgação: 
a) Assegurar aos professores a informação útil e 

necessária sobre atividades, projetos e 
ferramentas TIC; 

b) Elaborar, no final de cada ano letivo, e em 
conjunto com os parceiros envolvidos, o relatório 
onde consta o balanço e a avaliação dos resultados 
obtidos, a apresentar aos órgãos de Administração 
e Gestão do AERF. 

3- Acompanhamento: 
a) Apoiar e acompanhar os projetos e atividades do 

AERF que já utilizam as TIC; 
b) Incentivar e apoiar os projetos que poderão 

integrar as TIC de forma enriquecedora. 
4- Formação: 

Apoiar os professores na utilização das TIC de uma forma 
gradual e eficaz, de modo a dotá-los de uma maior 
autonomia no domínio das TIC. 

 
 

Secção II - Secção de Avaliação do Desempenho 
Docente (SADD) 

 
Artigo 86º 

Identificação e composição  
1- A SAAD é uma secção do CP que coordena o processo de 

avaliação do desempenho docente no AERF. 
2- A SAAD é composta por 5 elementos, definidos de 

acordo como ponto 1 do art. 12º do Decreto 
Regulamentar nº 26/2012 de 21 de fevereiro. 

3- Para além da SADD também participam no processo de 
avaliação do desempenho docente os intervenientes 
indicados no art. 8º do Decreto Regulamentar nº 
26/2012 de 21 de fevereiro. 

 
Artigo 87º 

Atribuições 
4- Compete à SADD cumprir os procedimentos definidos no 

ponto 2 do art. 12º do Decreto Regulamentar nº 
26/2012 de 21 de fevereiro. 

5- As atribuições dos restantes intervenientes do processo 
de avaliação de desempenho docente são as definidas 
nos art. 9º, 10º , 11º, 13º, 14º e 15º do Decreto 
Regulamentar nº 26/2012 de 21 de fevereiro. 
 

Secção III- Serviços Técnico-Pedagógicos 
 

Artigo 88º 
Identificação e Organização 

1- Os Serviços Técnico-Pedagógicos destinam-se a 
promover a existência de condições que assegurem o 
sucesso e a plena integração escolar dos alunos, 
devendo conjugar a sua atividade com as estruturas de 
coordenação e supervisão. 

2- O AERF dispõe dos seguintes Serviços Técnico-
Pedagógicos, que funcionam na dependência do Diretor: 
a) Ação Social Escolar (ASE); 
b) Psicologia e Orientação (SPO); 
c) Núcleo de Apoio Educativo (NAE); 
d) Gabinete de Mediação de Conflitos (GMC); 
e) Bibliotecas Escolares (BE)/Centro de Recursos 

Educativos (CRE); 
f) Animação sociocultural (ASC);  
g) Gabinete de Intervenção Social e de Apoio ao 

Aluno e à Família (GISAAF); 
h) Ação Precetorial Tutorial (APT) 

3- Os Serviços Técnico-Pedagógicos serão assegurados por 
docentes ou técnicos que reúnam as competências 
pedagógicas e técnicas adequadas. 

4- O Diretor designa, anualmente, o representante dos 
Serviços Técnico-Pedagógicos no CP. 

5- Os responsáveis pelos serviços referidos no ponto 2 
apresentarão um plano de ação, com descrição dos 
recursos materiais e humanos necessários à sua 
concretização. 

6- Os responsáveis dos diferentes serviços prestarão contas 
do desenvolvimento dos seus projetos com 
periodicidade trimestral. 

7- Poderão ser estabelecidas parcerias com especialistas da 
área, que sejam relevantes para o desenvolvimento dos 
serviços. 

8- Os horários de funcionamento destes serviços e os seus 
planos de ação estarão disponibilizados na página 
eletrónica do AERF. 

9- Os serviços técnicos e técnico-pedagógicos podem ser 
objeto de partilha com outros agrupamentos de escolas 
ou escolas não agrupadas, devendo o seu 
funcionamento ser enquadrado por protocolos que 
estabeleçam as regras necessárias à atuação de cada 
uma das partes. 

  
 

Subsecção I - Ação Social Escolar (ASE) 
 

Artigo 89º 
Identificação e Organização 

1- A ASE é um serviço especializado de apoio aos alunos no 
domínio da ação social, que visa apoiar crianças e jovens 
que frequentam a rede de escolas que integram o 
sistema de oferta pública do Ministério de Educação e 
Ciência.  

2- A sua ação abrange o programa de alimentação e 
nutrição (refeitório e bufete), o programa de auxílios 
económicos, a papelaria, o seguro escolar e os 
transportes escolares. 

3- A ASE constitui uma modalidade de apoio 
socioeducativo destinado aos alunos inseridos em 
agregados familiares cuja situação socioeconómica 
determina a necessidade de apoio financeiro para fazer 
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face aos encargos relacionados com o prosseguimento 
da escolaridade obrigatória. 

4- A gestão da ASE será assegurada pelo Serviço de Ação 
Social Escolar (SASE) que é composto por um técnico sob 
a coordenação do Diretor ou um dos adjuntos do 
Diretor. 

 
Artigo 90º 

Competências 
1- A ASEintervém nos seguintes domínios:  

a) Alimentação;  
b) Auxílios económicos;  
c) Papelaria;  
d) Seguro escolar;  
e) Transportes escolares.  
f) Manuais escolares e bolsa de manuais. 

2- Ao SASE compete:  
a) Tornar públicos os prazos para candidatura a 

apoios socioeconómicos, nos termos da legislação;  
b) Receber toda a documentação inerente à 

candidatura, incluindo, quando necessário, 
contacto direto com os encarregados de educação;  

c) Organizar os processos individuais dos alunos que 
se candidatem aos auxílios económicos diretos, 
para posicionamento nos escalões A e B, ou em 
outros que possam vir a ser definidos, afixando em 
lugar público as listas dos alunos subsidiados com 
a indicação do respetivo escalão;  

d) Distribuir e gerir os apoios económicos, no início 
do ano letivo, relativos a livros e material escolar 
pelos alunos, consoante os montantes relativos a 
escalão A e B, constantes da legislação em vigor;  

e) Promover e gerir, ao longo do ano letivo, os apoios 
relativos à alimentação;  

f) Organizar os processos relativos a acidentes 
escolares;  

g) Promover as candidaturas a apoio em transporte 
escolar. 

3- As condições de aplicação das medidas de ASEsão as 
definidas no Despacho nº 8452-A/2015 de 31 de julho. 

 
Artigo 91º 

Seguro escolar  
1- O seguro escolar constitui um sistema de proteção 

destinado a garantir a cobertura dos danos resultantes 
do acidente escolar e abrange todos os alunos 
matriculados nas escolas do AERF.  

2- O seguro escolar garante a cobertura financeira da 
assistência a prestar ao aluno sinistrado, 
complementarmente aos apoios assegurados pelos 
sistemas, subsistemas e seguros de proteção social e de 
saúde de que este seja beneficiário.  

3- Considera-se acidente escolar:  
a) Todo o evento ocorrido numa atividade escolar e 

que provoque ao aluno lesão, doença ou morte;  
b) Qualquer acidente que resulte de atividade 

desenvolvida com o consentimento ou sob a 
responsabilidade dos órgãos de gestão do AERF;  

c) Um acontecimento externo e fortuito (acidente em 
trajeto) que ocorra no percurso habitual entre a 
residência e o estabelecimento de educação e 
ensino, ou vice-versa, desde que se verifique no 
período de tempo imediatamente anterior ao início 
da atividade escolar ou imediatamente posterior ao 
seu termo, dentro do limite de tempo considerado 

necessário para percorrer a distância do local da 
saída ao local do acidente, e se:  
i) O aluno for menor de idade e não esteja 

acompanhado por adulto que, nos termos da 
lei, esteja obrigado à sua vigilância;  

ii) O aluno esteja acompanhado por docente ou 
funcionário do AERF. 

4- As normas de cobertura e exclusão estão definidas na 
legislação em vigor. 

 
Artigo 92º 

Funcionamento 
A ASE funciona num espaço próprio, localizado na escola 
sede e tem o horário de funcionamento afixado junto à 
entrada do mesmo. 

 
 

Subsecção II- Serviço de Psicologia e Orientação 
(SPO) 

 
Artigo 93º 

Identificação e organização 
1- O SPO desenvolve a sua ação em três áreas de 

intervenção: o apoio psicopedagógico, o apoio ao 
desenvolvimento do sistema de relações da comunidade 
educativa e a orientação escolar e profissional, a fim de 
assegurar o desenvolvimento integral dos alunos e a 
construção da sua identidade pessoal.  

2- O SPO é uma unidade especializada de apoio educativo, 
sob a responsabilidade de um psicólogo, podendo 
também ter o apoio de docentes especializados em 
orientação escolar e profissional e técnicos de serviço 
social. 

3- Na ausência da implementação destes serviços no AERF, 
o Diretor poderá estabelecer parcerias com instituições 
e escolas que os possam partilhar. 

 
Artigo 94º 

Competências 
O SPO elaborará um plano de ação, de acordo com o 
Decreto-Lei nº 190/91, de 17 de maio e o Decreto-Lei nº 
300/97, de 31 de outubro, estendendo-se a sua ação a: 

a) Apoio psicopedagógico a alunos, professores e 
pais; 

b) Colaboração com a Educação Especial; 
c) Orientação vocacional. 

  
Artigo 95º 

Funcionamento 
1- O SPO funciona num espaço próprio, localizado na escola 

sede e tem o horário de funcionamento afixado junto à 
entrada do mesmo. 

2- Ordinariamente, o atendimento dos alunos é realizado 
por marcação prévia, através de um pedido de 
intervenção realizado pelos professores, educadores de 
infância, assistentes operacionais, família ou pelo 
próprio aluno. 

3- O atendimento dos alunos menores carece de 
autorização do respetivo EE.  

4- Nas situações excecionais que a seguir se referem, o 
aluno pode ser atendido no SPO, sem autorização 
expressa do EE:  
a) Alunos em situação de risco ou de urgência;  
b) Alunos que procuram livremente o SPO;  
c) A pedido da direção;  
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d) Alunos sinalizados por entidades externas à escola, 
nomeadamente equipas de apoio ao tribunal, 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, 
Segurança Social ou Escola Segura.  

 

Subsecção III- Núcleo de Apoio Educativo (NAE) 
 

Artigo 96º 
Composição e organização 

1- O NAE é uma estrutura que articula os recursos e as 
atividades de apoio, com vista à prevenção do abandono 
escolar e à melhoria dos resultados académicos. 

2- É composta por duas subestruturas:  
a) Gabinete de Mediação de Conflitos (GMC); 
b) Ação Precetorial Tutorial (APT). 

3- O coordenador do NAE é nomeado anualmente pelo 
Diretor e atua em parceria com os Técnicos TEIP do 
AERF. 
 

Subsecção III A- Gabinete de Mediação de Conflitos 
(GMC) 

 
Artigo 97º 

Identificação e organização 
1- O GMC é um espaço criado para responder a 

necessidades decorrentes de problemas 
comportamentais, de forma a oferecer aos alunos um 
lugar de diálogo e reflexão, em situações de indisciplina, 
dentro ou fora da sala de aula.  

2- Pretende gerir os conflitos inerentes aos incidentes 
ocorridos, de forma a potenciar a autorreflexão e evitar 
a reincidência de comportamentos inadequados. 

3- Acolhe os alunos que receberam ordem de saída da sala 
de aula durante o decorrer das atividades letivas diárias. 

4- Articula com o DT a intervenção realizada. 
5- Implementa, a título preventivo, medidas específicas 

com outros serviços (SPO, EPIS, GISAAF). 
6- É constituído por docentes designados anualmente pelo 

Diretor e Técnicos Especializados. 
 

Artigo 98º 
Competências 

1- GMC desenvolve a sua atividade de acordo com os 
valores e objetivos do PE, em articulação com o DT e o 
GISAAF. 

2- Tem como finalidade o apoio aos alunos, através: 
a) da oferta de um espaço de reflexão e diálogo; 
b) da identificação e acompanhamento de 

comportamentos de risco; 
c) da prevenção e resolução de conflitos; 
d) do reforço da ligação entre a escola e a família, 

procurando criar compromissos de melhoria e, 
consequentemente, de sucesso escolar. 

 
Artigo 99º 

Funcionamento 
O GMC funciona em local próprio e, dentro das 
disponibilidades de recursos humanos, deverá estar aberto 
durante os horários em que decorrem as atividades letivas. 

 
 

Subsecção III B- Ação Precetorial Tutorial (APT) 
 

Artigo 100º 
Identificação e organização 

1- No sentido de melhorar e potenciar as capacidades 
individuais dos alunos, o Diretor pode designar 
professores tutores responsáveis pelo acompanhamento 
escolar dos que revelem dificuldades de aprendizagem 
decorrentes de fatores externos à escola, mas que 
interferem no seu aproveitamento escolar.  

2- As funções de tutoria devem ser desempenhadas por 
docentes com reconhecida experiência pedagógica e boa 
capacidade de relacionamento com diferentes faixas 
etárias. 

3- O processo de tutoria deverá começar pelos alunos que 
iniciam os 2º e 3º CEB e que estejam sinalizados. O 
mesmo poderá ser alargado a todas as turmas de todos 
os ciclos, se assim se justificar. 

 
Artigo 101º 

Competências 
1- Aos professores tutores compete: 

a) Acompanhar o aluno, desenvolvendo o 
autoconhecimento para aquisição de hábitos de 
trabalho e definição de metas alcançáveis; 

b) Desenvolver medidas de apoio socioeducativo, 
designadamente a integração na turma e no AERF, 
em estreita colaboração com o DT; 

c) Promover a articulação das atividades escolares 
dos alunos com outras atividades formativas; 

d) Articular a atuação com a família, com os serviços 
de apoio educativo, SPO e com as outras 
estruturas de orientação educativa; 

e) Estabelecer formas de comunicação eficaz com 
outras estruturas promotoras da formação integral 
do aluno e do sucesso escolar. 

 
Artigo 102º 

Funcionamento 
A APT funcionará nos horários e locais definidos pelos 
tutores de cada aluno/grupo de alunos. 

 
 

Subsecção IV- Gabinete de Intervenção Social e de 
Apoio ao Aluno e à Família (GISAAF) 

 
Artigo 103º 

Identificação e organização 
1- O GISAAF é uma estrutura de apoio que articula os 

recursos e as atividades de avaliação e intervenção junto 
de alunos e famílias em situação social de carência. 

2- O GISAAF é assegurado por um Técnico de Serviço Social. 
 

Artigo 104º 
Competências 

1- Combater o absentismo, a indisciplina e melhorar o 
sucesso académico; 

2- Estabelecer uma relação pessoal entre 
escola/família/comunidade; 

3- Articular com o Serviço de Proteção das Crianças e 
Jovens (CPCJ); 

4- Intervir nas situações de carência económica. 
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Artigo 105º 
Funcionamento 

1- O GISAAF funciona em gabinete próprio na escola sede e 
tem o horário de funcionamento afixado junto à porta 
do mesmo. 

2- O Diretor poderá emitir ordem de funcionamento 
alternado deste gabinete nas restantes escolas do AERF. 

 

Subsecção V - Bibliotecas Escolares / Centro de 
Recursos Educativos 

 
Artigo 106º 

Identificação e organização 
1- A Biblioteca Escolar (BE)/Centro de Recursos Educativos 

(CRE) deverá constituir-se como núcleo dinâmico da 
organização pedagógica da escola, vocacionado para as 
atividades culturais, recreativas e de informação.  

2- O AERF possui uma rede de Bibliotecas Escolares 
constituída por: Biblioteca Jaime Cortesão (BJC), BE/CRE 
da escola sede, BE da EB da Torrinha e BE da EB de 
Miragaia. 

3- Estes três polos distintos seguem os seus princípios 
orientadores e, terão regulamento próprio, a aprovar no 
prazo de 30 dias após a designação do 
Coordenador/responsável.  

4- As BE estão integradas na Rede Nacional de Bibliotecas 
Escolares e disponibilizam aos utilizadores os recursos 
necessários à leitura, ao acesso, à utilização e à 
produção da informação em diferentes suportes. 

5- As BE desenvolver-se-ão numa perspetiva de 
agrupamento de escolas, prevendo a articulação e o 
trabalho em rede. 

6- O coordenador dos professores bibliotecários é 
designado pelo Diretor, para um mandato de quatro 
anos, de entre os professores bibliotecários; 

7- Os Coordenadores poderão ser coadjuvados por uma 
equipa a selecionar em função do plano de ação a 
desenvolver. Os docentes que integram a equipa são 
designados pelo Diretor, de entre os que disponham de 
competências nos domínios pedagógico, de gestão de 
projetos, de gestão da informação, das ciências 
documentais e das TIC. 

 
Artigo 107º 

Competências 
1- As BE/CRE desempenham um papel importante no 

apoio: 
a) ao processo de ensino e aprendizagem, 

sustentando as atividades letivas em contexto de 
sala de aula ou na BE; 

b) ao desenvolvimento de competências de 
informação, tecnológicas, de estudo e de trabalho; 

c) à promoção e desenvolvimento de competências 
de leitura, em articulação com o PNL; 

d) à mudança de técnicas e práticas letivas que deem 
resposta às necessidades sentidas pelos 
professores face às novas exigências da educação; 

e) à formação global dos alunos, dinamizando 
atividades culturais e de ligação à comunidade; 

f) à ocupação dos tempos livres, através da livre 
utilização da BE; 

g) ao funcionamento do AERF nas suas atividades e 
projetos, no suporte às áreas transversais de 
projeto e estudo acompanhado/apoio ao estudo, 
de enriquecimento e complemento curriculares, 

de apoio educativo e de ocupação de tempos 
escolares; 

h) ao livre acesso à sociedade civil, devidamente 
autorizado. 

2- São funções do coordenador dos Professores 
Bibliotecários: 
a) Promover a gestão de informação; 
b) Facilitar o acesso, quer à documentação existente 

na BE, quer a recursos eletrónicos remotos; 
c) Mediar a validação, armazenamento e difusão dos 

recursos; 
d) Propor tarefas pedagógicas de participação nas 

atividades de ensino e aprendizagem; 
e) Apoiar a formação dos utilizadores na pesquisa e 

processamento da informação e na produção e 
divulgação de conteúdos; 

f) Dinamizar o uso transversal da BE por professores, 
alunos e comunidade envolvente. 

3- São funções do Professor Bibliotecário, com o apoio da 
equipa da BE/CRE, a gestão dos espaços e: 
a) Assegurar serviço para todos os membros da 

comunidade escolar;  
b) Promover a articulação das atividades da BE/CRE 

com os objetivos do PE do AERF, com o PAAA e 
com os planos de atividades das turmas;  

c) Assegurar a gestão dos recursos humanos afetos à 
BE/CRE;  

d) Garantir a organização do espaço e assegurar a 
gestão funcional e pedagógica dos recursos 
materiais afetos à BE/CRE;  

e) Definir e operacionalizar uma política de gestão 
dos recursos de informação, promovendo a sua 
integração nas práticas de professores e alunos;  

f) Apoiar as atividades curriculares e favorecer o 
desenvolvimento dos hábitos e competências de 
leitura, da literacia da informação e das 
competências digitais, trabalhando 
colaborativamente com todas as estruturas do 
AERF;  

g) Apoiar atividades livres, extracurriculares e de 
enriquecimento curricular incluídas no PAAA ou no 
PE;  

h) Estabelecer redes de trabalho cooperativo, 
desenvolvendo projetos de parceria com 
entidades locais; 

i) Implementar processos de avaliação dos serviços e 
elaborar um relatório anual de autoavaliação a 
remeter ao Gabinete Coordenador da Rede de 
Bibliotecas Escolares.  

 
Artigo 108º 

Competências 
1- O horário de funcionamento será afixado no início do 

ano letivo, em local visível junto de cada uma das suas 
instalações, sendo definido pelo Diretor mediante 
proposta do coordenador. 

2- O coordenador deverá elaborar o regulamento próprio 
das BE em conjunto com a sua equipa. 

 

Subsecção VI - Museu da Ciência 
 

Artigo 109º 
Identificação e organização 

1- O Museu da Ciência (MC) pretende constituir-se numa 
ferramenta pedagógica, mais próxima dos alunos e da 
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realidade dos nossos dias, configurando-se como via de 
aproximação dos jovens à ciência e à tecnologia, onde 
memória e conhecimento caminham de mãos dadas. 
Quer revelar caminhos e abrir novas perspetivas 
interdisciplinares da ciência. 

2- Serão criadas exposições temporárias sobre temas 
relevantes da História da Ciência. 

3- A equipa de trabalho que coordena a criação, montagem 
e visitas guiadas às exposições é nomeada anualmente 
pelo Diretor, sendo coordenada por um dos seus 
membros. 
 

Artigo 110º 
Competências 

1- O MC tem um plano de ação próprio, que visa: 
a) Revalorizar as peças do seu acervo, provocando 

novos olhares e novos interesses; 
b) Motivar os jovens alunos para a ciência, 

despertando a sua curiosidade; 
c) Gerar uma nova dinâmica junto da comunidade 

escolar; 
d) Constituir uma ferramenta pedagógica 

multidisciplinar, acessível a todos os professores; 
e) Assumir-se como um espaço privilegiado para 

acolher uma grande variedade de ações e 
iniciativas, principalmente no âmbito das ciências 
experimentais; 

f) Constituir um espaço agradável, diferente, 
moderno e apelativo, onde as memórias do 
passado e as perspetivas do futuro das ciências, 
dialoguem harmoniosamente; 

g) Acolher exposições temporárias, relacionadas com 
as ciências experimentais; 

h) Comemorar ou assinalar efemérides relacionadas 
com as ciências experimentais, determinantes 
para a cultura científica dos nossos alunos e da 
comunidade escolar em geral. 

2- São funções do Coordenador do MC: 
a) Apresentar ao Diretor, no início de cada ano letivo, 

o projeto de atividades para esse ano; 
b) Sugerir a manutenção/alteração da equipa de 

professores que irão integrar a equipa de trabalho 
para esse ano letivo; 

c) Assegurar a implementação do projeto 
apresentado, garantindo o seu funcionamento; 

d) Estabelecer as parcerias e protocolos de 
cooperação necessários à implementação deste 
projeto e que, com o decurso do tempo, se 
venham a configurar úteis e necessários. 

e) Apresentar ao Diretor um relatório anual de 
avaliação da atividade desenvolvida; 

 
Artigo 111º 

Funcionamento 
As visitas ao MC devem ser marcadas antecipadamente e 
serão guiadas por um dos elementos da respetiva equipa, 
em horário a acordar e compatível com as suas 
disponibilidades. 

 

Secção IV- Projetos e Clubes 
 

Artigo 112º 
Identificação e organização 

1- O enriquecimento da aprendizagem é implementado 
através da oferta de atividades culturais diversas, de 

caráter facultativo em função do PE, possibilitando aos 
alunos diversificação e alargamento da sua formação. 

2- O enriquecimento curricular dos alunos processa-se 
através da participação nas atividades em projetos e 
clubes e ainda em atividades específicas plasmadas no 
PAAA em consonância com os objetivos e finalidades 
definidas no PE. 

3- A constituição de clubes e o desenvolvimento de 
projetos carecem de parecer anual do CP e aprovação do 
Diretor. 

4- Cada clube/projeto terá um professor responsável a 
quem compete:  
a) Promover a conceção atempada das atividades 

indicadas no PAAA;  
b) Organizar e supervisionar as atividades do clube/ 

projeto;  
c) Recrutar e organizar os recursos logísticos 

necessários ao prosseguimento das atividades;  
d) Organizar e manter atualizado o dossiê de 

atividades do clube/projeto;  
e) Elaborar o regulamento de organização e 

funcionamento do clube/projeto;  
f) Gerir os espaços, os equipamentos e os materiais 

que o clube/projeto utilizar;  
g) Apresentar, anualmente, um relatório das 

atividades desenvolvidas. 
5- A duração de cada clube/ projeto é anual, exceto em 

casos pontuais onde se justifique outra periodicidade. 
 
 

Subsecção I- Projeto de Promoção e Educação para a 
Saúde  

 
Artigo 113º 

Projeto Eco-Escolas/ Eco-Agrupamento 
1- O Projeto Eco-Escolas é um programa internacional da 

Foundation for Environmental Education, desenvolvido 
em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa 
(ABAE).  

2- Todas as escolas do AERF participam anualmente no 
Projeto Eco-Escolas. Se na avaliação anual forem 
galardoadas com o selo de qualidade “Bandeira Verde”, 
certificam o AERF como um Eco-Agrupamento. 

3- O projeto é coordenado a nível internacional, nacional, 
regional e de escola. Esta coordenação multinível 
permite a confluência para objetivos, metodologias e 
critérios comuns que respeitam a especificidade de cada 
escola relativamente aos seus alunos e caraterísticas do 
meio envolvente. 

4- Este projeto visa encorajar ações e reconhecer o 
trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no 
âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade. 

5- Para além do apoio das pessoas e Instituições da 
Comissão Nacional, o Eco-Escolas conta ainda com a 
parceria de vários municípios e apoios específicos de 
mecenas para algumas das suas atividades. Fornece 
ainda metodologia, formações, materiais pedagógicos, 
apoios e enquadramento ao trabalho desenvolvido pela 
escola. 

6- Cada uma das escolas do AERF tem de seguir as 
metodologias gerais da entidade promotora. 

7- O Coordenador do Projeto Eco-Escolas no AERF é 
nomeado pelo Diretor e é responsável pela elaboração, 
implementação, desenvolvimento, monitorização e 
avaliação do mesmo. 
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8- O Coordenador dirige um Conselho Eco-Escolas 
constituído por professores e alunos das escolas do 
AERF. Contudo, todos os membros da Comunidade 
Educativa poderão propor e participar em atividades 
relacionadas com o projeto. 

9- O plano de acção é desenhado por cada escola e deverá 
ter em conta a agenda de prioridades de 
acção/intervenção decidida pelo Conselho Eco-Escolas. 
Em paralelo as escolas são desafiadas a participar em 
diversos sub-projectos que procuram (in)formar, 
aprofundar e premiar o trabalho no âmbito de temáticas 
específicas. 

  
Artigo 114º 

Projeto Promoção e Educação para a Saúde  
1- O Projeto de Promoção e Educação para a Saúde (PES) 

encontra-se sujeito às orientações emanadas por 
despacho do Ministério da Educação e Ciência, e visa 
essencialmente:  
a) Assegurar ações de promoção e educação para a 

saúde, nomeadamente nas seguintes áreas de 
intervenção: alimentação e atividade física, 
consumo de substâncias psicoativas (álcool, tabaco, 
drogas), educação sexual e violência/saúde mental.  

b) Promover a articulação com diversas entidades que 
desenvolvam projetos neste âmbito.  

2- O PES também é responsável pela implementação do 
Projeto de Educação sexual da Turma (PEST) em 
coordenação com cada CT, em cumprimento à Lei 
nº60/2009 de 6 de agosto, regulamentada pela Portaria 
nº 196-A/2010 de 9 de abril. 

3- Este projeto é assegurado, em cada escola, por um 
coordenador, designado pelo Diretor, sendo responsável 
pela elaboração, implementação e avaliação do projeto.  
 

Subsecção II- Programa de Desporto Escolar 
 

Artigo 115º 
Desporto Escolar 

1- O programa do Desporto Escolar encontra-se sujeito às 
orientações emanadas por despacho do Ministério da 
Educação e visa proporcionar a todos os alunos acesso à 
prática de atividade física e desportiva como contributo 
essencial para a formação integral dos jovens e para o 
desenvolvimento desportivo nacional.  

2- O Diretor designa anualmente, de entre os professores 
de Educação Física, um coordenador a quem compete:  
a) Zelar pelo cumprimento do projeto de cada 

núcleo, mantendo informado o Diretor do AERF; 
b) Elaborar o projeto de adesão e respetivos 

relatórios, ao programa nacional, nos termos 
definidos pelas orientações emitidas pela tutela.  

3- O coordenador é coadjuvado pelos professores 
responsáveis pelos grupos de equipas e pela atividade 
interna. 

 
 
 

 
CAPITULO V- Estruturas de associação e 

representação 
 

 

Artigo 116º 
Estruturas de associação e representação 

Para além das representações nos órgãos de administração e 
gestão, os alunos, os pais e os EE possuem as seguintes 
estruturas de representação, reunião e associação: 

a) Delegados e Subdelegados de Turma para todas as 
turmas a partir do 3º ano do ensino básico; 

b) Assembleia de Delegados de Turma (ADT);  
c) Reuniões de turma;  
d) Associação de Estudantes;  
e) Associação de Pais e Encarregados de Educação 

(APEE). 

 
 

Secção I- Representação dos alunos 
 

Artigo 117º 
Estruturas de representação 

O direito de representação dos alunos está salvaguardado 
de acordo com o art. 8º da Lei nº 51/2012 de 5 de setembro. 

 

Artigo 118º 
Delegado e Subdelegado de Turma 

1- O Delegado de Turma é eleito por maioria de votos, após 
decisão do mecanismo de votação junto do respetivo DT, 
no início do ano letivo, de entre todos os alunos da 
turma.  

2- O segundo aluno mais votado é nomeado Subdelegado 
de Turma.  

3- Só são elegíveis os alunos matriculados na totalidade das 
disciplinas do currículo do ano que frequentam e que 
não estejam em nenhuma das situações estabelecidas 
no ponto 5 do artigo 8º da Lei nº 51/2012, de 5 de 
setembro.  

4- A duração dos mandatos é de um ano letivo. 
5- Na ausência do Delegado, o Subdelegado assume as suas 

funções. 
6- A cessação do mandato do Delegado e/ou Subdelegado 

pode ocorrer a pedido dos próprios por motivo 
fundamentado, por decisão de dois terços dos alunos da 
turma, no caso de lhes serem aplicadas medidas 
disciplinares ou ainda por decisão fundamentada do 
Professor Titular de Turma/DT.  

7- Tendo em conta as características próprias dos vários 
níveis etários, são competências gerais do Delegado de 
Turma: 
a) Representar a turma em todas as reuniões ou 

ocasiões em que a sua presença se impõe e 
manter a turma informada sobre as ações em que 
participe como representante da turma; 

b) Assumir atitudes de bom senso e moderação, por 
vias do diálogo e cooperação, tornando possível a 
resolução de problemas;  

c) Cumprir e incentivar os seus colegas ao 
cumprimento das regras estipuladas;  

d) Colaborar com o Professor Titular de Turma/DT e 
os professores na procura de soluções que 
permitam melhorar a relação professor/ aluno, 
sempre que necessário;  

e) Solicitar ao professor titular de turma/DT a 
realização de reuniões de turma sempre que 
estejam em causa matérias relacionadas com o 
funcionamento da turma;  
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f) Representar os alunos da turma nos conselhos de 
turma, nos casos previstos na lei.  

 
Artigo 119º 

Assembleias de Delegados de Turma 
1- As assembleias são formadas pelos Delegados de Turma 

de cada uma das escolas do AERF.  
2- Realizam-se sempre que as matérias a tratar 

ultrapassem o domínio da turma e se reportem a 
assuntos relacionados com o funcionamento da escola.  

3- Podem ser plenárias ou separadas por nível de ensino. 
4- São convocadas pelo Diretor ou pelo coordenador de 

escola, por sua iniciativa, a pedido dos representantes 
dos alunos nos órgãos de administração e gestão do 
AERF ou por um terço dos delegados de cada um dos 
níveis de ensino.  

5- As reuniões são presididas pelo Diretor, que poderá 
delegar essa função. 

6- Compete às Assembleias de Delegados:  
a) Pronunciar-se sobre todos os assuntos em que seja 

necessário auscultar a opinião dos alunos;  
b) Organizar uma mesa eleitoral, constituída por 

Delegados de Turma do ES, para dinamizar as 
eleições dos representantes dos alunos em CG. 

c) Defender e expor os interesses dos alunos junto 
aos órgãos de administração através dos seus 
representantes em CG e em CP. 

7- São competências do Presidente da Assembleia: 
a) Presidir às reuniões da Assembleia; 
b) Representar a Assembleia e transmitir as suas 

resoluções aos órgãos de administração. 
8- São competências do Secretário: 

Redigir as atas de cada reunião. 
9- Para efeitos de votação das resoluções da Assembleia, 

cada Delegado tem direito a um voto. 
10- Para constituição da Mesa Eleitoral, só os Delegados do 

ES podem votar e ser eleitos. 
 

Artigo 120º 
Reuniões de Turma 

1- As Reuniões de Turma realizam-se por iniciativa do 
Professor Titular de Turma/DT ou por solicitação de 2/3 
dos alunos, acompanhada da Ordem de Trabalhos com 
os assuntos a tratar.  

2- O Professor Titular de Turma/DT aprecia a pertinência 
dos assuntos apresentados e, em caso de deferimento, 
marca a data e hora da reunião, dando conhecimento 
aos representantes dos EE da turma, solicitando a sua 
presença quando os alunos da turma o indicarem.  

3- Do resultado da reunião é dado conhecimento ao 
Diretor que, caso se justifique, o encaminhará ao CP.  

4- As reuniões de turma não podem ser realizadas com 
prejuízo do cumprimento das atividades letivas.  

 
Artigo 121º 

Associação de Estudantes 
1- Em cada uma das escolas do AERF pode existir uma 

Associação de Estudantes, de acordo com o previsto na 
Lei nº 23/2006, de 23 de junho.  

2- A Associação de Estudantes é a estrutura associativa que 
representa os alunos da escola e goza de autonomia na 
elaboração dos respetivos estatutos e demais normas 
internas, na eleição dos seus órgãos dirigentes, na 
gestão e administração do respetivo património e na 
elaboração do plano de atividades, respeitando o PE e o 
RI do AERF.  

3- A direção da Associação de Estudantes é eleita 
anualmente podendo candidatar-se aos seus órgãos 
sociais (Direção, Mesa da Assembleia e Conselho Fiscal) 
todos os alunos da escola com exceção dos casos 
mencionados no ponto 5 do artigo 8º da Lei nº 51/2012, 
de 5 de setembro.  

4- No início do ano letivo a Associação de Estudantes 
cessante entregará na direção do AERF os estatutos, o 
regulamento eleitoral e respetivo calendário, para 
consulta de eventuais interessados.  

5- Se a Associação de Estudantes cessante não cumprir o 
estipulado no ponto anterior, caberá ao Diretor 
estabelecer as diligências necessárias para ultrapassar a 
situação.  

6- O Diretor articulará com a Associação de Estudantes e 
listas candidatas à realização da campanha eleitoral.  

7- A eleição dos corpos sociais realiza-se durante o 
primeiro período do ano letivo, de acordo com o 
estabelecido nos estatutos da associação.  

8- No início de cada mandato a direção da Associação de 
Estudantes celebra, com o Diretor, um protocolo para a 
cedência de instalações, equipamentos e materiais e 
para a determinação do apoio financeiro. Deste 
protocolo faz parte a obrigatoriedade de, no final do 
mandato anual, a direção da Associação de Estudantes 
apresentar aos estudantes e ao Diretor, o seu relatório 
de atividades e respetivas contas, bem como entregar 
aos novos órgãos eleitos ou ao Diretor na ausência 
daqueles, todo o património e respetivas instalações em 
perfeitas condições de utilização.  

 
 

 

Secção II- Representação dos pais e 
Encarregados de Educação 

 
Artigo 122º 

Estruturas de representação 
1- Os EE têm o direito a ser representados nos Conselhos 

de Turma, de acordo com as condições definidas na 
respetiva secção. 

2- Os pais e EE têm ainda o direito a associar-se nos moldes 
explicitados no art. 122º e demais estruturas daí 
decorrentes, nomeadamente o CG e as Confederações 
de Associações de Pais e EE (APEE). 

 
Artigo 123º 

Associações de Pais e Encarregados de Educação 
1- As APEE gozam da autonomia prevista na Lei 29/2006 de 

4 de julho, e têm como finalidade a defesa e promoção 
dos interesses dos pais e EE em tudo quanto respeita à 
educação e ensino dos seus filhos e educandos.  

2- São direitos da APEE:  
a) Usufruir de local e equipamento para o 

funcionamento da associação;  
b) Dispor de locais próprios, de dimensões 

adequadas e de fácil acesso a todos os pais e EE, 
para receção de correspondência, afixação de 
avisos ou documentação de interesse para a 
associação;  

c) Participar, nos termos da lei, na administração e 
gestão do AERF;  

d) Participar nos processos de elaboração, 
reformulação, execução e avaliação dos 
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documentos orientadores das atividades da 
comunidade educativa, nomeadamente no PE, 
PAAA e RI;  

e) Reunir-se com o Diretor ou com o Coordenador de 
Escola, designadamente para acompanhar a 
participação dos pais nas escolas e sempre que as 
partes entendam necessário;  

f) Promover com os órgãos e estruturas educativas 
reuniões periódicas sobre organização escolar e o 
processo de ensino e aprendizagem;  

g) Ser informada de qualquer situação grave ocorrida 
na escola, desde que a mesma não envolva sigilo 
legal ou o seu conhecimento possa ser prejudicial 
aos envolvidos;  

h) Distribuir a documentação de interesse das 
associações de pais e afixá-la em locais destinados 
para o efeito, com o apoio da escola;  

i) Beneficiar de apoio documental a facultar pelo 
AERF ou pelos serviços competentes do Ministério 
de Educação, nomeadamente os normativos que 
suportam e orientam a organização escolar e o 
processo de ensino e aprendizagem;  

j) Ter acesso à lista de contactos de todos os 
representantes de pais de turma da sua escola.  

k) Constituir uma comissão para representar os pais 
e EE no CP, para dar cumprimento ao disposto no 
ponto 2 do artigo 34º do Decreto-Lei nº 75/2008, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei nº 
137/2012, de 2 de julho.  

3- São deveres das APEE:  
a) Estabelecer com o pessoal docente e não docente 

uma relação de parceria de modo a favorecer a 
implementação do PE do AERF;  

b) Participar com o Diretor do AERF na resolução de 
situações que o exijam;  

c) Promover reuniões com os pais e EE de forma a 
fomentar a sua participação no processo educativo 
dos seus filhos/educandos;  

d) Informar antecipadamente o Diretor ou o 
Coordenador de Escola, das reuniões promovidas 
pelas APEE;  

e) Colaborar com os órgãos do AERF para o 
estabelecimento de parcerias com entidades, 
empresas, instituições ou outras;  

f) Colaborar com as Associações de Estudantes e/ou 
Delegados de Turma nos projetos que estes 
pretendam dinamizar e implementar  

g) Definir com o Diretor ou coordenador de escola 
formas de ação e intervenção junto dos pais e EE 
para uma melhor interação entre todos os 
elementos da comunidade educativa.  

h) Promover contactos regulares com os 
representantes de pais e com os Delegados de 
Turma;  

i) Dar conhecimento ao Diretor ou Coordenador de 
Escola, da composição dos seus órgãos sociais, 
bem como dos seus estatutos e regulamentos.  

 
 

CAPÍTULO VI- Comunidade Educativa 

Secção I- Direitos e deveres Gerais da 
Comunidade Educativa do AERF 

 

 
Artigo 124º 
Definição 

1- Os direitos e deveres inerentes à comunidade escolar 
referem-se ao conjunto dos alunos, professores, 
funcionários, pais e EE com qualquer tipo de ligação ao 
AERF;  

2-  Referem-se ainda direitos e deveres de todos os 
parceiros detentores de interesse legítimo na prestação 
do serviço público de educação e no cumprimento dos 
objetivos do PE, com os quais o AERF se relaciona e 
articula.  

 
Artigo 125º 

Direitos 
1- São direitos gerais dos membros da comunidade escolar: 

a) Participar no processo de elaboração do PE do 
AERF e acompanhar o respetivo desenvolvimento, 
nos termos da lei; 

b) Apresentar sugestões e críticas relativas ao 
funcionamento de qualquer setor do AERF; 

c) Ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam 
respeito, através dos seus órgãos representativos; 

d) Ser tratado com respeito e correção por qualquer 
elemento da escola; 

e) Ter acesso ao RI do AERF. 
 

Artigo 126º 
Deveres 

1- São deveres gerais dos membros da comunidade 
escolar: 
a) Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento 

dos seus horários e/ou tarefas que lhe forem 
exigidos; 

b) Promover um convívio são, de modo a criar um 
clima de confiança e harmonia, baseado no respeito 
mútuo; 

c) Ser recetivo a críticas relativas ao seu trabalho ou à 
sua conduta, aceitando sugestões que objetivem 
melhoria; 

d) Zelar pela defesa, conservação e asseio da escola, 
nomeadamente no que diz respeito às instalações, 
material didático, mobiliário e espaços verdes; 

e) Utilizar o cartão eletrónico; 
f) Identificar-se sempre que lhe seja solicitado; 
g) Conhecer as normas e horários de funcionamento 

de todos os serviços do AERF; 
h) Alertar os responsáveis para a presença de 

estranhos à comunidade escolar, exceto se 
devidamente identificados com cartão de visitante; 

i) Manter desligados, durante as aulas ou outras 
sessões de trabalho, telemóveis, aparelhos de som 
e eletrónicos; 

j) Cumprir e fazer cumprir o RI do AERF; 
k) Tratar com correção e respeito qualquer elemento 

da comunidade ou estranho a ela; 
l) Apresentar-se de forma adequada dentro do 

espaço escolar. 
m) Participar à direção,  de forma direta ou pelos níveis 

hierárquicos mais adequados, os comportamentos 
que presencie ou dos quais tenha conhecimento e 
que sejam passíveis de constituir infração 
disciplinar, de acordo com o art. 23º  da Lei nº 
51/2012 de 5 de setembro. 
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Secção II- Alunos 

Subsecção I- Direitos 
 

Artigo 127º 
Direitos 

Os direitos dos alunos são os consagrados no Estatuto do 
Aluno e Ética Escolar, nomeadamente os mencionados nos 
art. 6º e 7º da Lei nº 51/2012 de 5 de setembro. 
 

Artigo 128º 
Prémios de mérito 

1- Em cumprimento ao art. 9º do Lei nº 51/2012 de 5 de 
setembro, o AERF, por aprovação do CP, pode atribuir 
prémios de mérito destinados a distinguir alunos que, 
em cada ciclo de escolaridade, preencham um ou mais 
dos seguintes requisitos: 
a. Revelem atitudes exemplares de superação das suas 

dificuldades;  
b. Alcancem excelentes resultados escolares; 
c. Produzam trabalhos académicos de excelência ou 

realizem atividades curriculares ou de complemento 
curricular de relevância; 

d. Desenvolvam iniciativas ou ações de reconhecida 
relevância social.  

2- Os prémios de mérito devem ter natureza simbólica ou 
material, podendo ter uma natureza financeira desde 
que, comprovadamente, auxiliem a continuação do 
percurso escolar do aluno.  

3- Cada escola pode procurar estabelecer parcerias com 
entidades ou organizações da comunidade educativa no 
sentido de garantir os fundos necessários ao 
financiamento dos prémios de mérito. 

4- A decisão da atribuição dos prémios de mérito é anual e 
não vinculativa para os anos posteriores. 

 

Subsecção II - Deveres  
 

Artigo 129º 
Deveres gerais dos alunos 

Os deveres dos alunos são os consagrados no Estatuto do 
Aluno e Ética Escolar, nomeadamente os mencionados no 
art. 10º da Lei nº 51/2012 de 5 de setembro. 
 

Artigo 130º 
Dever de assiduidade  

O dever de frequência com assiduidade das atividades 
letivas é corresponsabilidade do aluno e do seu EE. As 
especificações do limite desse dever, assim como as 
situações de dispensa de atividade física, formas de 
justificação e explicitação da justificação e injustificação de 
faltas, são definidas de acordo com os art. 13º a 18º da Lei 
nº 51/2012 de 5 de setembro. 

 
 

Artigo 131º 
Ultrapassagem do limite de faltas 

Os efeitos da ultrapassagem do limite de faltas, assim como 
as medidas de recuperação previstas na lei e as 
consequências do incumprimento dessas medidas são os 
definidos de acordo com os art. 19º, 20º e 21º da Lei nº 
51/2012 de 5 de setembro. 
 

 
Artigo 132º 

Finalidades e determinação de medidas disciplinares 
Em caso de incumprimento dos deveres dos alunos nos 
termos dos pontos deste regulamento, incluindo o 
desrespeito pela autoridade dos professores e dos demais 
funcionários, bem como a segurança de toda a comunidade 
educativa serão aplicadas a estes medidas disciplinares 
corretivas ou sancionatórias. Estas medidas têm finalidades 
pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração. A 
finalidade destas medidas e a determinação das mesmas 
está de acordo com o art. 24º e 25º da Lei nº 51/2012 de 5 
de setembro. 
 

Artigo 133º 
Medidas disciplinares corretivas 

1- As medidas disciplinares corretivas a aplicar no AERF e 
período de cumprimento das mesmas, estão de acordo 
com os art. 26º e 27º da Lei nº 51/2012 de 5 de 
setembro. 

2- Sempre que seja dada ordem de saída da sala de aula, e 
dando cumprimento ao ponto 6 do art. 26º da Lei nº 
51/2012 de 5 de setembro, o aluno que sofreu a sanção 
deve encaminhar-se de forma ordeira, acompanhado 
por um assistente operacional até ao GMC onde será 
acolhido e lhe será determinada a tarefa que deverá 
executar. Caso o GMC esteja fechado, deve ser 
encaminhado para a direção. 
 

Artigo 134º 
Medidas disciplinares corretivas 

As medidas disciplinares sancionatórias a aplicar no AERF, 
período de cumprimento das mesmas e procedimento de 
processo disciplinar, estão de acordo com os  art. 28º a 33º 
da Lei nº 51/2012 de 5 de setembro. 
 

Artigo 135º 
Execução das medidas disciplinares 

A execução das medidas disciplinares e acompanhamento 
das mesmas estão de acordo com os art. 34º e 35º da Lei nº 
51/2012 de 5 de setembro. 
 

Artigo 136º 
Recursos de aplicação de medidas disciplinares 

Qualquer aluno que seja penalizado com uma medida 
disciplinar pode pedir recurso da mesma, por intermédio do 
seu EE, sendo esse processo regido legalmente de acordo 
com o art. 36º da Lei nº 51/2012 de 5 de setembro. 
 

Artigo 137º 
Salvaguarda da convivência escolar 

Os pedidos de transferência de alunos para outras turmas, 
em consequência de infrações disciplinares deverão 
obedecer aos requisitos e prazos mencionados no art. 37º da 
Lei nº 51/2012 de 5 de setembro. 
 

Artigo 138º 
Responsabilidade civil e criminal 

Quando o comportamento de um aluno possa constituir um 
crime, o AERF deve acionar os mecanismos necessários para 
dar cumprimento ao estipulado no art. 38º da Lei nº 
51/2012 de 5 de setembro. 
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Subsecção III- Avaliação 
 

Artigo 139º 
Princípios gerais 

No AERF a avaliação das aprendizagens é entendida de 
acordo com o enunciado no art. 23º do Decreto-Lei nº 
139/2012 de 5 de julho, com as alterações presentes no 
Decreto-Lei nº 17/2016, de 4 de abril. 
 

Artigo 140° 
Modalidades de avaliação 

1- No AERF são praticadas as modalidades de avaliação 
previstas nos art. 24º do Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 
de julho, com as alterações presentes no Decreto-Lei nº 
17/2016, de 4 de abril, onde também é explicitado o 
entendimento que se tem de cada uma delas. 

2- Para além do indicado no ponto 1, para os alunos dos 1º, 
2º e 3º CEB, deve ser tido em conta o mencionado nos 
pontos 25º e 26º do mesmo Decreto-Lei. 

3- Para além do indicado no ponto 1, para os alunos do ES, 
também deve ser tido em conta o mencionado nos 
pontos 28º e 29º do mesmo Decreto-Lei. 
 

Artigo 141° 
Instrumentos de avaliação 

1- Os instrumentos de avaliação a serem usados em cada 
disciplina serão os que cada professor entender mais 
adequados, de acordo com a modalidade de avaliação 
usada em cada momento. 

2- Apesar do grau de liberdade permitido a cada professor, 
poderão ser explicitados os instrumentos a serem 
utilizados na avaliação de cada disciplina. Essa 
explicitação será sugerida pelo GD responsável por cada 
disciplina e, após aprovação anual em CP, serão 
inseridos na grelha de Critérios Específicos de Avaliação. 
Após a aprovação da mesma, será dado conhecimento 
dos Critérios Específicos de avaliação, por cada um dos 
professores, aos respetivos alunos.  
 

Artigo 142° 
Participação dos Encarregados de Educação no processo de 

avaliação 
1- A participação dos EE no processo de avaliação 

pressupõe o acompanhamento e apoio no trabalho 
desenvolvido pelos seus educandos e concretiza-se, 
nomeadamente, na tomada de conhecimento informal 
no caso da Educação Pré-Escolar e formal nos restantes 
níveis, dos testes, trabalhos realizados e dos critérios 
específicos de cada disciplina.  

2- Os EE têm direito ao conhecimento da progressão do seu 
educando, sendo atendidos pelo:  
a) Educador para os alunos da Educação Pré-Escolar; 
b) Professor Titular da Turma para os alunos do 1º 

ciclo;  
c) DT para os alunos dos 2º e 3º CEB e do ES. 

3- O atendimento referido no ponto anterior será efetuado 
no horário de atendimento estabelecido, nas reuniões 
para que sejam convocados ou, sempre que autorizada, 
em reunião previamente marcada. 

4- Os pais e EE dos alunos deverão tomar o conhecimento, 
assinar quando se aplique e colaborar na implementação 
das estratégias que forem definidas para o seu 
educando. 

 

Artigo 143° 
Critérios gerais e específicos de avaliação 

1- Os critérios gerais de avaliação são definidos 
anualmente pelo CP no início do ano letivo. 

2- Os critérios específicos de cada disciplina ou área 
curricular não disciplinar dos 1º, 2º e 3º CEB e ES são 
propostos anualmente pelo GD responsável e ratificados 
pelo CP. 

3-  Os critérios definidos nos pontos 1 e 2 serão divulgados 
pelos professores, aos alunos, nas primeiras semanas do 
ano letivo, sendo registados no caderno diário e 
assinados pelos EE. 

4- As regras de recuperação de módulos em atraso nas 
modalidades de ensino não regular, serão objeto de 
regulamento próprio aprovado anualmente pelo CP. 

 
Artigo 144° 

Regras para a realização de fichas de avaliação 
sumativa/atividades de avaliação 

1- Os conteúdos programáticos sobre que incidem os 
diferentes testes devem ser previamente divulgados aos 
alunos da forma que o docente entenda apropriada. 

2- Não deve ser realizado mais do que um teste por dia e, 
se possível, mais do que três na mesma semana. 

3- Podem ser realizadas atividades de avaliação sem 
marcação prévia, como forma de testar a aquisição de 
conhecimentos.  

4- As fichas de avaliação sumativa (testes) de cada 
disciplina são classificados quantitativamente e 
qualitativamente de acordo com os critérios gerais e 
específicos definidos anualmente pelo CP e dados a 
conhecer aos alunos, EE. 

5- A falta de um aluno a momentos formais de avaliação 
previamente agendados, designadamente testes, 
apresentações ou provas orais, trabalhos experimentais 
ou práticos e a não entrega de trabalhos ou relatórios 
não obriga o professor à realização de outro instrumento 
de avaliação, salvo em situações verdadeiramente 
excecionais e devidamente justificadas.  

6- A excecionalidade da alínea anterior só será tida em 
conta se o aluno apresentar atestado médico. 

7- A falta injustificada mencionada no ponto 5, por decisão 
do CT, baseada em proposta do professor da disciplina, 
pode produzir efeitos sobre a classificação a atribuir no 
final de cada período, valendo zero valores no subitem 
de avaliação respetivo. 

8- Sempre que a decisão de excecionalidade mencionada 
no ponto 6 for favorável, esta deverá ser efetuada sem 
prejuízo de aulas dessa ou outras disciplinas a que o 
aluno esteja obrigado a comparecer. O aluno pode ser 
convocado para a realização da avaliação em falta em 
horário em que não tenha aulas. Se não comparecer no 
horário para que for convocado, verificar-se-á o 
estipulado no ponto 5. 
 

Artigo 145° 
Progressão 

1- Os critérios para a progressão/retenção dos alunos serão 
definidos anualmente pelo CP de acordo com a 
legislação em vigor e a autonomia que esta permita ao 
AERF. 

2-  A progressão ou retenção decorrente da existência de 
exames nacionais será verificada anualmente de acordo 
com a legislação em vigor e a autonomia que esta 
permita ao AERF. 
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3- No início de cada ano letivo, na primeira reunião com o 
professor Titular/ DT, os EE serão informados sobre as 
regras de progressão/retenção a que os respetivos 
educandos serão sujeitos. 

 
Artigo 146° 

Acesso ao Processo Individual do Aluno 
1- Têm acesso ao Processo Individual do Aluno (PIA) os 

elementos indicados nos pontos 4 e 5 do art. 11º da Lei 
nº 51/2012 de 5 de setembro. 

2- A consulta do PIA pelo EE ou pelo aluno é efetuada na 
presença do respetivo DT, em horário marcado pelo DT 
ou pelo Diretor. 

3- As informações contidas no PIA referentes a matéria 
disciplinar e de natureza pessoal e familiar são 
estritamente confidenciais, encontrando-se vinculados 
ao dever de sigilo todos os membros da comunidade 
educativa que a elas tenham acesso. 

 
 

Secção II- Professores 
 

Artigos 147º  
Direitos  

1- Os direitos profissionais dos professores são os 
prescritos nos art. 4º a 9º do Estatuto da Carreira 
Docente - republicação do Decreto-Lei nº 139-A/90, de 
28 de abril, efetuada pelo Decreto-Lei nº 42/2012, de 21 
de fevereiro e às posteriores alterações (Decreto-Lei nº 
146/2013, de 22 de outubro; Lei nº 80/2013, de 28 de 
novembro; Lei nº 12/2016, de 28 de abril e Lei nº 
16/2016, de 17 de junho). 

2- Para além dos direitos decorrentes do ponto 1, cada 
docente tem ainda direito a:  
a) Ser apoiado e esclarecido pelas estruturas de que 

depende;  
b) Ser informado de toda a legislação que diga 

respeito ao ensino em geral e à sua ação 
profissional em particular;  

c) Usufruir de um clima de trabalho propício à sua 
realização profissional;  

d) Usufruir de boas condições de funcionamento das 
atividades letivas tendo, nomeadamente, 
instalações devidamente apetrechadas e limpas, 
pessoal não docente disponível para fornecer 
apoio quando solicitado, silêncio nos corredores 
durante o funcionamento das aulas e um clima de 
participação e respeito por parte dos alunos;  

e) Ver avaliada de forma rigorosa, isenta e imparcial 
a sua atividade profissional aos vários níveis de 
intervenção na escola;  

f) Ver respeitada e cumprida pela comunidade 
educativa a sua autoridade profissional;  

g) Emitir opiniões e fazer recomendações sobre as 
normas de funcionamento do AERF e das 
atividades nele realizadas;  

h) Utilizar as instalações e equipamentos do AERF, 
respeitando as normas internas existentes;  

i) Ser ouvido previamente em todos os assuntos que 
lhe digam pessoalmente respeito antes do seu 
eventual encaminhamento para instâncias 
hierárquicas superiores.  

 
Artigos 148º  

Deveres 
1- Os deveres profissionais dos professores são os 

prescritos nos art 10º a 10ºC do Estatuto da Carreira 
Docente - republicação do Decreto-Lei nº 139-A/90, de 
28 de abril, efetuada pelo Decreto-Lei nº 42/2012, de 21 
de fevereiro e às posteriores alterações (Decreto-Lei nº 
146/2013, de 22 de outubro; Lei nº 80/2013, de 28 de 
novembro; Lei nº 12/2016, de 28 de abril e Lei nº 
16/2016, de 17 de junho). 

2- Para além dos deveres decorrentes do ponto 1, cada 
docente tem ainda o dever de:  
a) Comunicar aos alunos os critérios de avaliação 

definidos pelo CP, bem como indicar o material 
escolar que, de acordo com as regras estabelecidas 
pelo respetivo grupo disciplinar, for considerado 
indispensável à realização das atividades letivas;  

b) Ser consciencioso no processo de avaliação dos 
alunos, nomeadamente procedendo à marcação 
dos principais momentos de avaliação com a 
devida antecedência e procurando evitar 
acumulação de testes no mesmo dia, 
dimensionando as provas de avaliação de modo a 
salvaguardar os intervalos e devolvendo aos 
alunos, o mais rapidamente possível, os trabalhos 
devidamente corrigidos e classificados;  

c) Registar nos respetivos livros de ponto a sua 
presença, o sumário das atividades desenvolvidas 
nas aulas, as ausências de alunos e as datas dos 
testes de avaliação sumativa;  

d) Garantir um ambiente favorável à aprendizagem 
dentro da sala de aula, tomando medidas no 
sentido de prevenir e corrigir perturbações que 
possam surgir e aplicar as diretivas aprovadas pelo 
CT, a fim de melhorar os níveis de desempenho e 
sucesso escolar dos alunos;  

e) Ser assíduo e pontual, cumprindo integralmente o 
horário que lhe for atribuído;  

f) Solicitar ao Diretor autorização para qualquer 
alteração pontual do seu horário; 

g) Dirigir-se para a sala de aula logo após o toque de 
entrada;  

h) Cumprir as resoluções do seu grupo disciplinar e 
entregar aos delegados de grupo um exemplar de 
todas as planificações e enunciados de testes de 
avaliação sumativa efetuados.  

 
 

Secção III- Pessoal não Docente 
 

Artigos 149º  
Direitos  

1- Os direitos gerais do pessoal não docente estão 
previstos no Código do Trabalho e na Lei nº 23/2004, de 
22 de junho. 

2- O pessoal não docente tem direitos específicos da sua 
função prescritos no art. 3º do Decreto-Lei nº 184/2004, 
de 29 de julho, que estabelece o regime estatutário do 
pessoal não docente dos estabelecimentos públicos de 
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

3- Para além dos direitos decorrentes dos pontos 1 e 2, 
cada não docente tem ainda direito a:  
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a) Ser respeitado por todos os elementos da 
comunidade escolar;  

b) Ver avaliada de forma rigorosa, isenta e imparcial 
a sua atividade profissional, aos vários níveis da 
sua intervenção no AERF;  

c) Beneficiar e/ou participar em ações de formação 
que concorram para o seu aperfeiçoamento 
profissional e dos serviços;  

d) Ser ouvido pelo representante nos órgãos de 
gestão, em todos os assuntos que lhe digam 
respeito e informado sobre as decisões tomadas;  

e) Dispor de instalações próprias e equipadas 
adequadamente.  

 
Artigos 150º 

Deveres 
1- O pessoal não docente está sujeito aos deveres gerais 

dos trabalhadores previstos no Código do Trabalho e na 
Lei nº 23/2004, de 22 de junho. 

2- O pessoal não docente tem deveres especiais de acordo 
com a sua ocupação profissional que estão indicados no 
art. 10º Despacho nº 17460/2006 de 29 de agosto, que 
procede à homologação do RI a aplicar ao pessoal não 
docente dos estabelecimentos públicos de educação 
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário em regime 
de contrato de trabalho. 

3- O pessoal não docente, deve ainda ter um papel que 
respeite os estipulados nos pontos 1,3 e 4 do art. 46º da 
Lei nº 51/2012 de 5 de setembro. 

4- Para além dos deveres decorrentes dos pontos 1 a 3, 
cada não docente tem ainda o dever de:  
a) Conhecer, cumprir e fazer cumprir as disposições 

do presente RI;  
b) Tratar com correção todos os outros elementos da 

Comunidade Educativa;  
c) Permanecer no seu setor durante as horas de 

serviço, ausentando-se apenas em caso de força 
maior e tendo previamente comunicado ao seu 
encarregado ou chefe;  

d) Intervir de modo a que não se verifique barulho 
que perturbe o bom funcionamento das aulas;  

e) Colaborar no acompanhamento e integração dos 
alunos na comunidade educativa, incentivando o 
respeito pelas regras de convivência, promovendo 
um bom ambiente educativo e contribuindo, em 
articulação com os docentes, os pais e EE, para 
prevenir e resolver problemas comportamentais e 
de aprendizagem;  

f) Usar uniforme próprio, no caso dos assistentes 
operacionais, fornecido pela escola com a 
respetiva identificação;  

g) Não utilizar telemóveis durante o exercício das 
suas funções;  

h) Registar a entrada e saída do serviço, respeitando 
rigorosamente o horário estipulado;  

 
 

Secção IV - Encarregados de Educação 
 

Artigos 151º  
Direitos  

1- Os EE têm o direito de ser informados sobre o percurso 
escolar do seu educando nos termos e condições 

especificadas ao longo da Lei nº 51/2012, de 5 de 
setembro. 

2- Os EE têm o direito a deslocar-se à ao AERF no horário 
de atendimento do DT do seu educando e serem 
recebidos de acordo com a ordem de chegada ou 
marcação, conforme a determinação do DT. 

3- Os EE têm direito a serem representados pelo seu 
representante eleito, que será, também seu  porta-voz. 
 

Artigos 152º 
Deveres 

1- O EE é o representante legal do seu educando, daí ser 
ele o responsável pelo respeito do estipulado 
relativamente aos alunos na Lei nº 51/2012, de 5 de 
setembro. 

2- Além da aplicação do estipulado no ponto 1, EE têm 
como especiais responsabilidades e deveres respeitar e 
fazer respeitar o estipulado no art. 43º da Lei nº 
51/2012, de 5 de setembro. 

3- Caso os EE incumpram os seus deveres de forma 
consciente e reiterada, serão responsabilizados nos 
termos da lei, podendo ser sancionados e alvo de contra-
ordenações de acordo com os art. 44º e 45º da Lei nº 
51/2012, de 5 de setembro. 

4- Para além dos deveres e responsabilidade consignados 
nos pontos 1 a 3, os EE têm ainda o dever de: 
a) Tomar conhecimento, confirmado através de 

assinatura, da classificação obtida pelos seus 
educandos em todos os testes e trabalhos por eles 
realizados;  

b) Consultar regularmente a caderneta escolar do seu 
educando para verificar se há correspondência de 
algum professor, respondendo sempre que lhe for 
solicitado;  

c) Participar nas reuniões convocadas pelos órgãos 
de administração e gestão e pelas estruturas de 
orientação educativa, bem como pela APEE;  

d) Informar o DT, o professor titular de turma ou a 
educadora sobre situações específicas de saúde do 
seu educando;  

e) Ser expedito na devolução dos destacáveis 
comprovativos da receção de informação escrita 
recebida através do seu educando. 

 
 

Secção V - Autarquia 
 

Artigo 153º 
Objeto 

O AERF e o Município do Porto (CMP) que se assume como 
um dos agentes sociais locais com mais responsabilidade ao 
nível da Educação, deverão intervir de forma articulada e em 
parceria, com vista ao desenvolvimento social local. 

 
Artigo 154º 

Direitos 
São direitos da CMP: 

a) Estar representada no CG do AERF; 
b) Ser informada das atividades desenvolvidas no 

AERF, com interesse para a comunidade; 
c) Articular projetos de animação comunitária com o 

AERF; 
d) Ser ouvida na elaboração do PE, do RI e do PAAA; 
e) Intervir no processo de elaboração e celebração do 

contrato de autonomia do AERF; 
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f) Participar no processo de definição da rede da 
oferta formativa; 

g) Colaborar no diagnóstico de casos em situação ou 
risco de abandono escolar, mediante o 
preenchimento e envio da Ficha de Sinalização 
pelo AERF; 

h) Articular a política educativa com outras políticas 
sociais, nomeadamente através da participação do 
AERF no Conselho Local de Ação Social; 

i) Ter acesso atempado à informação necessária para 
a elaboração, monitorização e execução dos 
diversos instrumentos de Planeamento Social e 
Educativo Concelhios, designadamente a Carta 
Educativa, o Plano de Desenvolvimento Social do 
Concelho e os respetivos Planos de Ação anuais; 

j) Ver cumpridas as obrigações do AERF previstas nos 
protocolos estabelecidos; 

k) Indicar as associações culturais e recreativas do 
concelho que poderão usufruir das instalações 
desportivas, em horário pós-escolar. 

 
 

Artigo 155º 
Deveres 

1- A CMP deve assegurar as competências que lhe estão 
atribuídas:  
a) Pessoal não docente das escolas básicas e da 

educação pré -escolar;  
b) Componente de apoio à família, designadamente o 

fornecimento de refeições e apoio ao 
prolongamento de horário na educação pré-escolar;  

c) Atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo 
do ensino básico;  

d) Gestão do parque escolar nos 1º, 2º e 3º CEB;  
e) ASE no 1º CEB e Educação Pré-Escolar;  
f) Fornecimento de refeições à Educação Pré-Escolar e 

1º CEB. 
2- Para além dos deveres especificados no ponto 1, são 

ainda deveres da CMP:  
a) Participar na dinâmica do AERF, através da 

designação dos representantes da Autarquia no 
CG; 

b) Promover o envolvimento do AERF em atividades 
comunitárias do seu interesse; 

c) Dar conhecimento ao AERF de resultados de 
estudos que se revelem de interesse para a sua 
política educativa; 

d) Desempenhar o papel de articulação entre as 
diferentes escolas agrupadas e não agrupadas, 
bem como entre estas e as entidades formativas e 
o tecido empresarial concelhio na definição da 
rede de oferta formativa;  

e) Participar com o AERF na deteção e prevenção do 
absentismo e abandono escolares; 

f) Colaborar no âmbito da elaboração e execução do 
PE, RI, PAAA e Plano Plurianual de Atividades do 
AERF; 

g) Contribuir para a qualidade educativa, 
colaborando com o AERF na implementação de 
iniciativas de enriquecimento curricular e outras; 

h) Dar cumprimento às demais disposições previstas 
na lei no âmbito das atribuições e competências da 
autarquia. 
 
 
 

CAPITULO VII- Normas de funcionamento dos 
espaços 

 
Artigo 156º 

Normas gerais 
1- As regras de convivência entre todos os elementos da 

comunidade educativa devem pautar-se por regras do 
respeito mútuo e de sã convivência, não sendo 
aceitáveis comportamentos de violência física, verbal ou 
simbólica. 

2- Todos os elementos da comunidade escolar devem 
apresentar-se, devidamente vestidos e em conformidade 
com as boas regras de apresentação, de asseio e de 
decoro de modo a não ferir a suscetibilidade dos demais 
elementos da comunidade. 

3-  Toda a comunidade escolar deve zelar pela limpeza e 
conservação das instalações, sendo os seus utentes 
responsáveis individual e/ou coletivamente por atos que 
contrariem este dever.  

4- A entrada e saída dos estabelecimentos faz-se pela porta 
principal, ou outra que venha a ser indicada pelo Diretor. 

5- Têm acesso às escolas do AERF os membros da 
comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não 
docente). Estes têm de ser portadores de um cartão 
eletrónico identificativo, nas escolas do AERF que o 
usam. 

6- Têm igualmente acesso às escolas os EE e ainda qualquer 
outra pessoa que nela tenha assuntos a tratar, mas terá 
obrigatoriamente que apresentar a sua identificação na 
portaria e só entrar e circular na escola após ter lhe ser 
dada autorização e exclusivamente nos espaços que lhe 
forem indicados.  

7- Aos pais e EE ou a qualquer outro visitante será 
facultado na portaria um cartão de visitante, a devolver 
à saída.  

8- O procedimento previsto no ponto anterior não se aplica 
quando existirem reuniões convocadas, ainda que deva 
continuar a ser respeitado o ponto 6.  

9- Não é permitida a entrada de pessoas nos recintos 
escolares do AERF que, pelo seu comportamento, se 
presuma que irão perturbar o normal funcionamento do 
estabelecimento escolar.  

10- Sobrepondo-se ao ponto 6, não é permitido o acesso dos 
EE às salas de aula enquanto estiverem a decorrer 
atividades letivas ou reuniões para os quais não tenham 
sido convocados.  

11- Nos momentos de recreio, os alunos da Educação Pré-
Escolar e do 1º CEB são acompanhados e 
supervisionados nas suas brincadeiras por professores 
e/ou assistentes operacionais.  

12- O pagamento dos serviços de reprografia, de papelaria, 
bufete e refeitório é realizado com o cartão 
identificativo referido no ponto 5. 

13- Não é permitido, dentro dos estabelecimentos, 
comercializar ou proceder a propaganda de quaisquer 
artigos, salvo se desse ato advier algum benefício para o 
AERF ou se tratar de atividade afim e de reconhecido 
valor cultural ou social relacionada com a educação.  

14- A afixação de cartazes, bem como as atividades referidas 
no ponto anterior carecem de autorização de algum 
membro da direção, sendo efetuadas apenas nos lugares 
por ele indicados. 

15- Todos os elementos da comunidade escolar devem dar 
conhecimento das deficiências ou anomalias que 
verifiquem no funcionamento de qualquer serviço, aos 
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órgãos competentes do AERF, de acordo com as 
respetivas funções.  

16- O aluno, pessoal docente ou não docente, que apresente 
doença infecto-contagiosa, deverá ser impedido 
temporariamente de frequentar a escola e atividades 
desenvolvidas nos estabelecimentos de educação e 
ensino.  

17- Na sequência de doença infecto-contagiosa, o regresso 
do aluno, pessoal docente ou não docente, depende da 
apresentação de declaração médica referindo cura 
clinica ou inexistência de risco de contágio. 

 
Artigo 157º 

Normas específicas 
1- Cada escola do AERF poderá ter regulamentos próprios e 

específicos de funcionamento. 
2- Dentro de cada escola poderão ser criados regulamentos 

próprios de utilização de instalações específicas. 
3- Os regulamentos específicos mencionados nos pontos 1 

e 2 poderão ser criados por diferentes elementos do 
AERF, nomeadamente os GD ou pessoas responsáveis 
pela sua utilização/manutenção/preservação, mas terão 
de ser aprovados anualmente pelos órgãos competentes 
caso a caso. 

4- O conteúdo dos regulamentos mencionados nos pontos 
1 e 2 deve ser dado a conhecer aos utilizadores dos 
espaços e afixados em local visível. 

5- Dependendo da especificidade dos espaços e de 
recursos humanos, a direção poderá nomear 
anualmente um Diretor de Instalações de deverá: 
a) Organizar e manter atualizado o inventário dos 

equipamentos e materiais existentes nas 
respetivas instalações e zelar pela sua 
conservação;  

b) Receber e guardar nos devidos locais os materiais 
e equipamentos adquiridos;  

c) Propor a aquisição de novos materiais e 
equipamentos, ouvido os GD que utilizam as 
instalações;  

d) Planificar o modo de utilização das instalações. 
 
 

Artigo 158º 
Horários de funcionamento 

1- Cada escola do Agrupamento terá um horário de 
funcionamento próprio que é definido anualmente. 

2- Dentro de cada escola, cada serviço/estrutura poderá ter 
horários de funcionamento próprios definidos 
anualmente, balizados pelo horário mencionado no 
ponto 1. 

3- Além de ser dado conhecimento dos horários específicos 
mencionados no ponto 2, no início do ano letivo, estes 
devem constar num painel junto à respetiva entrada. 

4- A portaria deve ser constantemente vigiada durante 
todo o período de funcionamento de cada escola do 
AERF. 

 
 

CAPITULO VII- Disposições finais 

 
Artigo 159º 

Dia do Patrono 
O Dia do Patrono do AERF celebra-se a 24 de janeiro e 
consta obrigatoriamente do PAAA. 

 
Artigo 160º 

Regulamentos específicos e regimentos 
1- Os regulamentos específicos dos diversos serviços 

deverão ser anexados anualmente ao RI. 
2- Os regulamentos específicos são aprovados pelo Diretor, 

sob proposta do respetivo serviço/estrutura. 
3- Os regimentos dos órgãos e estruturas são elaborados 

no prazo de 30 dias após a respetiva constituição.  
 

Artigo 161º 
Divulgação do Regulamento Interno 

1- O RI é divulgado através da página eletrónica do AERF e 
facultado em suporte papel, nos serviços de reprografia 
das escolas, mediante pagamento do seu custo. 

2- O RI pode ser consultado nas Bibliotecas/Centros de 
recursos.  

 
Artigo 162º 

Exceções 
Qualquer situação de exceção carece de autorização do 
Diretor. 

 
Artigo 163º 
Omissões 

1- As situações omissas neste regulamento serão resolvidas 
pelo Diretor. 

2- Em tudo o que não se encontrar especialmente regulado 
aplica-se subsidiariamente o Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
Artigo 164º 
Alterações 

Se, pela atualização, substituição ou clarificação da 
legislação com base na qual este RI se suportou, algum 
artigo nele constante entrar em contradição ou se tornar 
insuficiente, deve prevalecer o que diz a legislação emanada 
pela tutela. 

 
Artigo 165º 

Revisão 
O RI é revisto ordinariamente quatro anos após a sua 
aprovação e, extraordinariamente, a todo o tempo por 
deliberação do CG, aprovada por maioria absoluta dos 
membros em efetividade de funções. 

 
Artigo 166º 

Entrada em vigor 
1- O presente regulamento entra em vigor no momento da 

sua aprovação. 
2- Os regulamentos específicos constantes dos anexos 

entram em vigor no momento da sua aprovação. 
 

Artigo 167º 
Omissões 

Todos os casos omissos no RI serão resolvidos pelos órgãos 
competentes, aplicando-se em matéria de processo, 
subsidiariamente, o disposto no Código de Procedimento 
Administrativo. 

 
Artigo 168º  
Divulgação 

1- O RI é publicitado na página do AERF na Internet e no 
Portal das escolas. 

2- Os EE devem, no ato de matrícula, conhecer o RI do 
AERF e subscrever, fazendo subscrever igualmente os 
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seus filhos e educandos, declaração de aceitação do 
mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu 
cumprimento integral. 

3- O original do RI, devidamente aprovado pelo CG, estará 
a cargo do Diretor. 

 
 
 

 

O presente regulamento foi revisto e aprovado pelo Conselho Geral em ____ / ____/________. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


