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0. INTRODUÇÃO
O presente Regulamento Interno (RI) assume-se como o documento regulador da participação de todos os
intervenientes no processo educativo da comunidade que o Agrupamento de Escolas de Linda-a-Velha e Queijas
(AELAVQ) abarca, definindo o seu regime de funcionamento no âmbito da autonomia atribuída ao agrupamento, no
respeito da legislação aplicável e com pleno respeito pela proteção do meio ambiente na sua multiplicidade de
aspetos.
À sua elaboração presidiram, como preocupação e ideia fundamental, a formação integral e a inserção social dos
jovens, para além de estar norteado pelo respeito e liberdade na comunidade educativa. Procurou-se igualmente ter
em conta o contexto social em que o AELAVQ se insere, a sua população-alvo e o seu modo de vida e de agir, as suas
mais amplas necessidades, interesses, carências e anseios ou expectativas.
Pretendendo-se que o AELAVQ desempenhe um papel dinamizador no desenvolvimento de aptidões, atitudes e
valores que ajudem os alunos a integrar-se, de modo capaz e crítico, no espaço escolar que lhes cabe e, mais tarde, na
sociedade, enquanto cidadãos responsáveis e conscientes, o Regulamento Interno constitui-se como o instrumento
que, através regras de convivência harmoniosa dá um exemplo de cidadania ao disponibilizar soluções justas e
coerentes para eventuais conflitos, nomeadamente clarificando os direitos e deveres dos vários intervenientes, e
assim criar um espírito de cooperação, respeito mútuo, coesão, responsabilidade e liberdade, objetos de toda a ação
educativa.
Nota 1: A itálico sinalizam-se transposições diretas da legislação aplicável.
Nota 2:A lista de legislação considerada no presente regulamento encontra-se elencada no Anexo A.

PARTE 1 – ENQUADRAMENTO

1.1 Caraterização do Agrupamento
O Agrupamento de Escolas de Linda-a-Velha e Queijas (AELAVQ) insere-se na Área Pedagógica do Concelho de Oeiras
e está sob a tutela da Direção Regional de Educação de Lisboa.
Este Agrupamento foi constituído em 2011 e rege-se por princípios e linhas orientadoras assentes na democraticidade
e participação de todos os intervenientes no processo educativo.
O AELAVQ é um Agrupamento de natureza vertical, constituído por 7 escolas inseridas numa vasta área geográfica.
Resultou da agregação do ex-Agrupamento de Escolas Professor Noronha Feio, Queijas com a Escola Secundária
Professor José Augusto Lucas, de Linda-a-Velha. Esta última é a escola sede do novo Agrupamento.
Tabela I - Oferta educativa dos estabelecimentos de educação e ensino do AELAVQ
Estabelecimentos de Educação / Ensino
EB1/ JI Cesário Verde, em Linda-a-Pastora
EB1 Gil Vicente, em Queijas
EB1/ JI Jorge Mineiro, em Queluz de Baixo
EB1/ JI Narcisa Pereira, em Queijas
EB1 St. António de Tercena, em Tercena
Escola EB 2,3 Professor Noronha Feio (EBPNF), em
Queijas
Escola Secundária Professor José Augusto Lucas (ESPJAL),
em Linda-a-Velha

Oferta Educativa
Jardim de Infância e 1º ciclo
1º ciclo
Jardim de Infância e 1º ciclo
Jardim de Infância e 1º ciclo
Espaço Arco-íris
1º ciclo
5º ao 9º anos (2º e 3º ciclos)
Espaço Girassol
Sala Horizontes
7º ao 12º anos (3º ciclo e secundário);
Curso Profissional de Gestão/Contabilidade

1.2 Âmbito de Aplicação do Regulamento Interno
1.

Este regulamento aplica-se em todo o espaço físico das escolas do AELAVQ, bem como a todos os espaços e
equipamentos colocados ao seu usufruto e durante as atividades previstas no PAA e promovidas no exterior, a
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2.
3.

todos os alunos, pessoal docente, pessoal não docente, pais e encarregados de educação bem como as estruturas
que os representem, e demais intervenientes no processo educativo e aos órgãos e estruturas de organização
pedagógica.
As disposições deste regulamento obrigam não só as entidades indicadas no ponto anterior, mas também, na
parte que lhes é aplicável, todos os que intervêm no espaço a qualquer título.
A violação deste regulamento implica as sanções previstas nos pontos que as preveem assim como as previstas na
lei.

1.3 Princípios gerais
1.

2.

O AELAVQ subordina-se ao respeito pelos princípios gerais consagrados na Constituição da República e na Lei de
Bases do Sistema Educativo, assim como à legislação específica relativa à autonomia dos Agrupamentos de
Escolas, e atende aos princípios da igualdade, da participação, da cooperação institucional, da transparência, da
responsabilidade e da prestação de contas.
A administração do Agrupamento subordina-se aos seguintes princípios orientadores:
a) Assegurar, no contexto dos constrangimentos existentes, as melhores condições de estudo e de trabalho, de
realização e de desenvolvimento pessoal e profissional;
b) Contribuir para desenvolver o espírito e a prática democrática;
c) Promover e proporcionar condições para a participação de todos os intervenientes no processo educativo,
tendo em conta as características específicas dos vários níveis e tipologias de educação e de ensino ministrados.

1.4 Regime de autonomia
Considerando a faculdade reconhecida ao Agrupamento pela lei e pela administração educativa em termos de
autonomia, os seus órgãos de administração e gestão, tomarão decisões nos domínios da organização pedagógica, da
organização curricular, da gestão dos recursos humanos, da ação social escolar e da gestão estratégica, patrimonial,
administrativa e financeira, assim como estabelecimento de parcerias, no quadro do respetivo Projeto Educativo de
Agrupamento.
Listam-se no Anexo B os instrumentos de autonomia nas escolas do AELAVQ, para efeitos da respetiva prestação de
contas.

1.5 Administração e Gestão do AELAVQ
1. No respeito da legislação aplicável, são órgãos de direção, administração e gestão do AELAVQ, os indicados na Parte
2 do RI.
2. A estes órgãos cabe, através das suas competências (ver Parte 2), cumprir e fazer cumprir os princípios referidos no
ponto 1.3.
3. A articulação entre os órgãos deve ser garantida pelo Diretor e Presidentes dos vários Conselhos.

PARTE 2 - ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO AELAVQ

2.1. Conselho Geral
2.1.1 Aspetos Gerais
Os aspetos gerais relativos ao mandato, substituição de representantes e funcionamento do Conselho Geral (CG),
órgão de gestão estratégico responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade do agrupamento,
assegurando a participação e representação da comunidade educativa, são regulamentados pela lei em vigor
encontrando-se devidamente especificados no respetivo regimento interno.
2.1.2 Composição e Competências
1. O número de elementos que compõem o CG é de 21, assim distribuídos e designados como indicado:
a) Sete representantes do pessoal docente, eleitos conforme definido no Anexo C;
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b) Dois representantes do pessoal não docente, eleitos conforme definido no Anexo C;
c) Cinco representantes dos pais e encarregados de educação, eleitos conforme definido no Anexo C;
d) Dois representantes dos alunos do ensino secundário;
e) Dois representantes do Município, designados pela Câmara Municipal de Oeiras conforme legislação aplicável;
f) Três elementos representantes da comunidade local, sendo no máximo um cooptado pelos restantes membros, de
entre individualidades de reconhecido mérito, convidado pelo relevo para o projeto educativo do agrupamento de
escolas, até dois em representação de instituições locais de caráter económico, social, cultural e científico, convidadas
após decisão dos restantes elementos, e outro em representação da Associação de Antigos Alunos da ex-ESLAV,
nomeado pela mesma.
2. Ao CG, para além das restantes competências estabelecidas por lei e de onde se destaca a eleição do diretor e
aprovação do Regulamento interno e do plano anual de atividades, compete:
a) Autorizar a constituição de assessorias técnico-pedagógicas para apoio à atividade do Diretor e mediante
proposta deste.
b) Estender o mandato do conjunto de representantes dos pais e encarregados de educação até quatro anos, antes
do fim do mandato inicial, desde que mais de metade esteja disponível para o efeito, aplicando-se a regra de
substituição, pelos suplentes, para os representantes que não pretendam assegurar a extensão do mandato.
c)Tem ainda o dever de se pronunciar sobre o conjunto de matérias previstas na lei, assim como acompanhar a ação
dos demais órgãos de administração e gestão e promover o relacionamento com a comunidade educativa.
3. Não havendo legislação contrária, os representantes dos docentes beneficiarão de duas horas de redução na sua
componente não letiva.
2.1.3 Publicitação das deliberações do Conselho Geral
A publicitação das deliberações do Conselho Geral é feita através da afixação em todos os estabelecimentos de
educação e de ensino do Agrupamento de escolas, em local previsto para o efeito, um resumo das
reuniões/deliberações deste órgão, cinco dias úteis após a sua respetiva realização.

2.2. Diretor
2.2.1 Aspetos Gerais
Os aspetos gerais relativos às competências, mandato e regime de exercício de funções do Diretor, órgão de
administração e gestão do Agrupamento de escolas nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e
patrimonial, são regulamentados pela lei em vigor, podendo ser-lhe delegadas competências pela administração
educativa e pela Câmara Municipal de Oeiras. É coadjuvado no exercício das suas funções por um subdiretor e por
adjuntos, nomeados de entre os docentes do quadro em exercício de funções no Agrupamento, de acordo com a
legislação em vigor.
2.2.2 Recrutamento, Eleição e Posse
O recrutamento do Diretor respeita a legislação em vigor; a eleição do Diretor encontra-se regulamentada pela lei em
vigor e pelo regimento interno do Conselho Geral. O Diretor toma posse perante o Conselho Geral, no prazo
estabelecido por lei, em sessão aberta à comunidade escolar.
2.2.3 Avaliação do Diretor
A avaliação do Diretor é realizada considerando a grelha estabelecida no Anexo D; o CG coordena a avaliação do
Diretor de acordo com o respetivo regimento interno.

2.3. Coordenações de Estabelecimentos
2.3.1 Coordenador de Estabelecimento
A nomeação e mandato dos Coordenadores de Estabelecimento é da responsabilidade do Diretor, nos termos da lei
em vigor.
2.3.2 Competências do Coordenador de Estabelecimento
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1. Para além das competências definidas na legislação são ainda prerrogativas do coordenador de estabelecimento:
a) Verificar periodicamente as condições de funcionamento e segurança dos recursos físicos e materiais da respetiva
escola e, neste âmbito, elaborar um relatório sempre que se mostre pertinente;
b) Proceder à atualização do inventário, anualmente, entregando-o ao Diretor até dia 15 de julho;
c) Avaliar a qualidade do serviço prestado no refeitório, preenchendo as fichas disponíveis para o efeito;
d) Comunicar a assiduidade do pessoal docente e não docente, das EB1 e JI, aos serviços administrativos;
e) Preencher e enviar para o Diretor o mapa mensal de atividades / visitas de estudo constantes do plano anual de
atividades;

2.4. Conselho Pedagógico
2.4.1 Aspetos Gerais
1. O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e orientação educativa, nomeadamente nos domínios
pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal
docente.
2. As suas competências, mandato e funcionamento encontram-se explicitados no regimento.
2.4.2 Composição
1. O Conselho Pedagógico é composto por 17 membros:
- Diretor, que é, por inerência, presidente do conselho pedagógico;
- Coordenadores de Departamento Curriculares (12):
. Departamento da Educação Pré-escolar
. Departamento do 1º ciclo (2 representantes)
. Departamento de Português
. Departamento de Línguas Estrangeiras
. Departamento de Matemática
. Departamento de Ciências Experimentais
. Departamento de História e Geografia
. Departamento de Filosofia e Economia
. Departamento de Expressão Artística e Tecnológica
. Departamento de Educação Física
. Departamento de Educação Especial
- Coordenadores de Ciclo (3):
. Coordenadores dos Diretores de Turma do 2º ciclo
. Coordenadores dos Diretores de Turma do 3º ciclo
. Coordenadores dos Diretores de Turma do Secundário
- Representante das Bibliotecas Escolares do Agrupamento (1)
2 - Os representantes do pessoal docente no CG não podem ser membros do C.P.
2.4.3 Publicitação das deliberações do Conselho Pedagógico
A publicitação das deliberações do CP é feita através do correio eletrónico, para os coordenadores de departamento,
que por sua vez reenviam para os colegas de departamento.
2.5. Conselho Administrativo
Os aspetos gerais relativos à composição, competências, mandato e funcionamento do Conselho Administrativo (CA),
órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira, são regulamentados pela lei em vigor encontrando-se
devidamente especificados no respetivo regimento interno, o qual será elaborado nos primeiros trinta dias do seu
mandato e definirá as respetivas regras de organização e de funcionamento.
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PARTE 3 - GESTÃO DO PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE

3.1 Competências
É da competência dos órgãos de administração e gestão do AELAVQ tomar decisões num conjunto de matérias
relativas à gestão do pessoal docente e não docente.

3.2 Atribuição de serviço do pessoal docente
1. Na distribuição de serviço docente, deverá o diretor, sempre que possível, considerar sucessivamente os seguintes
critérios:
a) Continuidade pedagógica;
b) O ponto anterior poderá não ser cumprido por razões devidamente fundamentadas;
c) Professores/educadores com cargos intermédios de gestão;
d) A antiguidade docente.
2. Os docentes podem, até ao dia 15 de julho de cada ano, indicar preferências horárias e/ou constrangimentos
associados à elaboração do seu horário de trabalho para o ano seguinte, que serão atendidos sempre que se verificar
essa possibilidade.

3.3. Assiduidade do pessoal docente
1. O regime de faltas do pessoal docente encontra-se regulamentado na lei.
2. No campo da autonomia do AELAVQ, o docente comunica, sempre que possível, a ausência de modo a poder
programar-se o trabalho da aula em caso de permuta ou troca entre docentes.

3.4 Atribuição de serviço do pessoal não docente
1- Para além das tarefas atribuídas, cabe aos assistentes técnicos e assistentes operacionais a missão de 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
encarregados de educação, para prevenir e resolver problemas comportamentais e de aprendizagem.
2- Cabe aos assistentes administrativos um papel na organização, humanização e modernização dos serviços
administrativos, indispensáveis ao funcionamento e gestão da escola, contribuindo também para a construção de uma
escola de qualidade.
3- Aos técnicos de serviço de psicologia e orientação incumbe, ainda, o papel especial de colaborar na identificação e
prevenção de situações problemáticas de alunos e na elaboração de planos de acompanhamento para estes,
envolvendo a comunidade educativa.

3.5 Assiduidade do pessoal não docente
1. O regime de faltas do pessoal não docente encontra-se regulamentado na lei.
2. No campo da autonomia do AELAVQ definem-se também os seguintes procedimentos:
a) Comunicar a ausência atempadamente, sempre que possível, de modo a ser programado o trabalho;

3.6. Formação do Diretor, do pessoal docente e não docente
De forma a assegurar a atualização, o aperfeiçoamento, a reconversão e apoio à atividade profissional do pessoal
docente e não docente, o AELAVQ deve adotar uma atitude de grande responsabilidade no domínio da formação,
caminhando no sentido de privilegiar a formação contínua, decorrente das necessidades detetadas e que incida, de
forma preponderante, sobre a realidade concreta do AELAVQ.

3.6.1 Formação do Diretor
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A formação do Diretor deve permitir o desenvolvimento das competências de estratégia e gestão necessárias à
função.
3.6.2 Formação de pessoal docente
1. A formação de pessoal docente assume particular relevância para a organização e funcionamento do AELAVQ, pelo
que esta deve ser uma das suas prioridades.
2. Compete aos órgãos de gestão do AELAVQ neste domínio, e tendo em conta a legislação relativa à formação
contínua do pessoal docente:
a) Participar e promover a formação e atualização dos docentes;
b) Inventariar carências respeitantes à formação dos professores, no plano das componentes científicas e pedagógicodidático;
c) Elaborar o plano de formação e atualização dos docentes;
d) Mobilizar os recursos necessários à formação contínua, através do intercâmbio com escolas/agrupamentos da sua
área e da colaboração com entidades ou instituições competentes;
e) Emitir parecer sobre os programas de formação dos professores a quem sejam atribuídos períodos especialmente
destinados à formação contínua;
f) Promover a formação de equipas de professores que possam orientar a implementação de inovações educativas;
g) Inventariar, igualmente, as necessidades de formação do seu pessoal não docente e promover essa mesma
formação, podendo estabelecer, para esse efeito, protocolos com diferentes entidades e instituições.
h) Criar espaços de debate e promover sessões de esclarecimento sobre temas que operacionalizem problemas
correntes dos professores e ações de informação e formação sobre temas de suporte à atividade do pessoal docente e
não docente;
i) Estar disponível no acompanhamento da formação inicial de professores, desde que essa constitua uma mais-valia
para o próprio corpo docente;
j) Estabelecer uma colaboração estreita com o Centro de Formação de Professores do Concelho de Oeiras, como
agrupamento associado que somos.
3. Sempre que se verifique a necessidade de seriar docentes para a frequência de ações de formação, deve atender-se
aos seguintes critérios:
a) Professores/educadores que não usufruíram, no ano letivo decorrente, de ações de formação;
b) Professores/educadores em situação de progressão na carreira;
c) Professores/educadores com cargos intermédios de gestão;
3.6.2. Formação do pessoal não docente
Sendo o pessoal não docente um recurso educativo de grande importância, o órgão de gestão do AELAVQ deve definir
um plano de formação que vise assegurar uma crescente qualificação das funções que lhe são pedidas.
1. A dispensa para formação do pessoal não docente, não poderá exceder dois funcionários em cada turno, na escola
sede, e um funcionário nas escolas de 1º ciclo.
2. Nas escolas em que existe apenas um funcionário por turno, caberá ao Diretor desenvolver procedimentos no
sentido de garantir a igualdade de oportunidades de formação.
3.7. Avaliação de Desempenho do pessoal docente
1. Os docentes têm o direito e o dever de ser sujeitos a uma avaliação do seu desempenho, de acordo com o Estatuto
da Carreira Docente e restante legislação em vigor, visando a melhoria da qualidade das aprendizagens e o seu
desenvolvimento pessoal e profissional, no quadro de um sistema que permita um melhor funcionamento da
escola/agrupamento e um reconhecimento do mérito e da excelência.
2. Para além dos elementos fixados na legislação em vigor, constituem também elementos de referência da avaliação
os objetivos fixados no projeto educativo do Agrupamento, bem como as prioridades definidas no plano anual de
atividades.
3.8 Seção de Avaliação de Desempenho Docente (SADD)
1 - A comissão de coordenação de avaliação é constituída por cinco elementos, o presidente do conselho pedagógico,
que coordena, mais quatro membros do mesmo conselho.
2 - Compete à comissão de coordenação de avaliação:
a) Garantir o rigor do sistema de avaliação, designadamente através da emissão de diretivas para a sua aplicação;
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b) Validar as avaliações;
c) Propor as medidas de acompanhamento e correção do desempenho insuficiente;
d) Emitir parecer vinculativo sobre as reclamações do avaliado.
3.9 Avaliação de Desempenho do Pessoal não docente
1. É determinante para o bom funcionamento e ambiente do AELAVQ um desempenho competente e prestável de
todo o pessoal não docente; só com a participação destes se poderá implementar um verdadeiro projeto educativo.
2. O pessoal não docente é avaliado de acordo com a legislação específica em vigor.

3.10 Autoavaliação do AELAVQ
1. É determinante para o bom funcionamento e ambiente do AELAVQ a identificação de oportunidades de melhoria,
suportadas num modelo de autoavaliação.
2. O modelo da autoavaliação é desenvolvido pelo Diretor e aprovado pelo Conselho Geral.
3. Da aplicação deverá ser emitido um relatório.
4. A implementação das medidas identificadas deverá ser monitorizada pelo Conselho Geral.

PARTE 4 - ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA

4.1 Orientação Educativa, Supervisão Pedagógica e Articulação e Gestão Curricular
1. As estruturas de orientação educativa, supervisão pedagógica e articulação curricular visam, de acordo com a lei em
vigor, a implementação e o desenvolvimento do projeto educativo do Agrupamento de escolas, colaboram com o
Conselho Pedagógico e com o Diretor, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento das
atividades escolares, promover o trabalho colaborativo e realizar a avaliação de desempenho do pessoal docente.
2. A constituição de estruturas de orientação educativa, supervisão pedagógica e articulação curricular tem em conta
os propósitos definidos na lei. Assim, o AELAVQ, no âmbito da sua autonomia e no respeito da lei, define as estruturas
no ponto 4.2.
3. Para além das estruturas referidas no número anterior e integradas na distribuição de serviço da componente não
letiva podem, por despacho do Diretor, ser criadas outros órgãos de coordenação fundamentados, por norma, em
projetos de supervisão ou intervenção pedagógica.

4.2 Estruturas Educativas

4.2.1 Departamento Curricular e Conselho de Coordenação do Departamento Curricular
1. A composição e competências dos Departamentos Curriculares, assim como o regime de funcionamento,
coordenação e subcoordenação, encontram-se estabelecidos no Anexo E.
2. Cada Conselho de Departamento Curricular é dirigido pelo respetivo Coordenador e composto por este e respetivos
subcoordenadores.

4.2.2 Conselho de disciplina
1. Para melhor operacionalidade do funcionamento dos departamentos, os docentes reúnem-se em conselhos de
disciplina, em cada ciclo de ensino.
2. O conselho de disciplina é constituído pelos docentes que lecionam a disciplina no ano letivo em curso.
3. Ao conselho de disciplina compete:
a) Elaborar estudos e pareceres em domínios relativos a programas, métodos, organização curricular, processos e
critérios de avaliação de docentes e alunos;
b) Colaborar na inventariação das necessidades em equipamento e material didático;
c) Promover a interdisciplinaridade, bem como o intercâmbio de recursos materiais e pedagógicos com outras
escolas;
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d) Planificar as atividades letivas e não letivas.
4. O conselho de disciplina reúne, ordinariamente, de acordo com o estabelecido no seu regimento.
5. O conselho de disciplina reúne, extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo respetivo subcoordenador,
por sua iniciativa ou a requerimento de um terço dos seus membros.
4.2.3 Coordenação de Ano e de Ciclo
1. A coordenação pedagógica de ano e destina-se a articular e harmonizar as atividades desenvolvidas pelas turmas de
um mesmo ciclo de escolaridade.
2. A coordenação referida no número anterior é realizada:
a) Pelo conselho de docentes titulares de turma do 1º ciclo do ensino básico;
b) Pelos conselhos de diretores de turma dos 2º, 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário.
3. A composição e competências dos Conselhos de Coordenação de ciclo, assim como o regime de funcionamento e
coordenação, encontram-se estabelecidos no Anexo F.
4.2.4 Coordenação de Turmas
1. Aos conselhos de diretores de turma compete:
a) Planificar as atividades e projetos a desenvolver, anualmente, de acordo com as orientações do conselho
pedagógico;
b) Articular com os diferentes departamentos curriculares o desenvolvimento de conteúdos programáticos e
objetivos de aprendizagem;
c) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços especializados de apoio educativo na
gestão adequada de recursos e na adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens;
d) Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares das turmas;
e) Identificar necessidades de formação no âmbito da direção de turma;
f) Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio aos diretores de turma em exercício e de outros
docentes da escola ou do agrupamento de escolas para o desempenho dessas funções;
g) Propor ao conselho pedagógico a realização de ações de formação no domínio da orientação educativa e da
coordenação das atividades das turmas;
h) Intervir no processo de avaliação.
2. Os conselhos de diretores de turma reúnem, ordinariamente, uma vez por período.
3. Os conselhos de diretores de turma reúnem, extraordinariamente, sempre que sejam convocados pelo respetivo
coordenador ou pelo diretor.
4. Os conselhos de docentes das escolas do 1º ciclo integram a totalidade dos docentes do respectivo estabelecimento
e representantes das associações de pais, sempre que não incidam sobre avaliação de alunos.
5. Os conselhos de docentes das escolas do 1º ciclo são presididos pelo coordenador de escola.
6. Os conselhos de docentes das escolas do 1º ciclo reúnem mensalmente.

4.2.5 Conselho de Turma
1. A composição e a coordenação dos conselhos de turma é a definida na lei, onde está igualmente estabelecido que
nas reuniões ou fase das reuniões dos conselhos de turma destinadas à avaliação sumativa dos alunos apenas
participam os membros docentes.
2. O conselho de turma reúne, ordinariamente, sempre que seja convocado pelo respetivo diretor de turma ou pelo
diretor.
3. Na discussão de estratégias de aplicação individual não participarão os pais, representantes de turma, nem os
delegados de turma.
4.2.6 Diretor de Turma (2º, 3º ciclo, ensino secundário e cursos profissionais)
1. O mandato dos diretores de turma é de um ano escolar.
2. Ao diretor de turma compete:
a) Coordenar o processo de elaboração e desenvolvimento do plano de turma;
b) Assegurar a articulação entre os professores da turma com os alunos, pais e encarregados de educação;
c) Promover a eleição do delegado e do subdelegado de turma, garantindo o cumprimento das regras estabelecidas
para o ato eleitoral;

12
16_junho_2016

Regulamento Interno – AELAVQ

d) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de atividades, conteúdos, estratégias e
métodos de trabalho relativos à situação concreta do grupo e à especificidade de cada aluno;
e) Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu caráter globalizante e integrador;
f) Desenvolver ações que promovam e facilitem a integração dos alunos na vida escolar;
g) Desenvolver o espírito de solidariedade, autonomia e responsabilidade entre os alunos da turma;
h) Identificar e acompanhar os casos – problema e solicitar apoio educativo;
i) Colaborar com os serviços especializados de apoio educativo;
j) Controlar a assiduidade dos alunos;
l) Comunicar ao diretor os casos passíveis de procedimento disciplinar;
m) Reunir, se necessário, com os alunos em assembleia de turma;
n) Garantir uma informação atualizada aos pais e encarregados de educação, quer na hora semanal estipulada para a
sua receção, quer pelo meio mais expedito, relativamente à integração dos seus educandos na comunidade escolar e
na turma, ao seu aproveitamento e assiduidade, à sua participação em atividades de enriquecimento curricular e nas
atividades realizadas no âmbito das diversas disciplinas;
o) Informar os alunos e os pais e encarregados de educação que os critérios gerais de avaliação estão disponíveis na
página da escola;
p) Apresentar ao diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido.
2.Para além do que está regulamentado para o Diretor de Turma, compete ao Diretor de Turma de um Curso
Profissional, em articulação com o Diretor de Curso, o Coordenador dos Cursos Profissionais e o Conselho Pedagógico
e, quando for o caso, com a direção, a programação, coordenação e execução, designadamente, das seguintes
atividades:
a) Fornecer aos alunos e aos seus encarregados de educação, pelo menos três vezes em cada ano letivo, informação
global sobre o percurso formativo do aluno;
b) Proceder a uma avaliação qualitativa do perfil de progressão de cada aluno e da turma, através da elaboração de
um sucinto relatório descritivo que contenha, nomeadamente, referência explícita a parâmetros como a capacidade
de aquisição e de aplicação de conhecimentos, de iniciativa, de interesse, de trabalho em equipa e de cooperação com
os outros;
c) Anexar ao relatório descritivo uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada aluno, com indicações
relativas a atividades de remediação e enriquecimento;

4.2.7 Equipa de Educação para a Saúde e Sexualidade
A composição da equipa, o regime de funcionamento e coordenação, assim como as competências encontram-se
estabelecidos no Anexo G.

4.2.8 Equipa do Plano Tecnológico da Educação (PTE)
A composição da equipa, o regime de funcionamento e coordenação, assim como as competências encontram-se
estabelecidos no Anexo I.

4.2.9 Unidades de Apoio Especializado
As Unidades de Apoio Especializado (Espaço Arco-íris, Espaço Girassol, Sala Horizontes) e os critérios de acesso
encontram-se estabelecidos no Anexo J.

4.2.10 Equipas multidisciplinares
As Equipas Multidisciplinares são constituídas em funções de casos concretos a tratar.

PARTE 5 - ESTRUTURAS DE APOIO E SERVIÇOS

5.1 Geral
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1. Existem, no AELAVQ, algumas estruturas e serviços; alguns deles servem toda a comunidade educativa, outros
apenas o estabelecimento de ensino onde se localizam.
2. Os horários de funcionamento são definidos pelo Diretor, no início do ano letivo, de acordo com as necessidades e
os recursos disponíveis.
3. Os referidos horários serão afixados nos locais de prestação de serviços e comunicados a todos os alunos e
encarregados de educação, no início das atividades letivas, no ensino básico, secundário e numa brochura para o
efeito, na educação pré-escolar, para além da sua divulgação estar na página do agrupamento.
4. Todas estas estruturas e serviços têm um regimento próprio que poderá ser consultado nos locais disponíveis para
o efeito.

5.2. Serviço de Inscrições e Matrículas
1. As matrículas e renovações de matrículas regem-se por despacho do Governo da República que define os
procedimentos e critérios de seriação e admissão.
5.2.1 Inscrições fora de prazo na Educação Pré- Escolar e Ensino Básico (1º ciclo)
3. Na educação pré-escolar, no âmbito das prioridades previstas na lei, e como forma de desempate em situação de
igualdade, acresce após os critérios de desempate definidos, o critério que seguidamente se refere:
3.1. Na educação pré-escolar, as crianças cujo pedido de matrícula tenha sido apresentado após o final do período
legalmente estabelecido, sendo esses candidatos seriados, entre si, pela ordem de entrega do pedido de matrícula.
4. No 1º ciclo, aos pedidos de matrícula entregues para além do prazo definido na lei, acrescem às prioridades, as
seguintes situações:
4.1 Crianças que completem seis anos até 15 de setembro do ano em que é apresentado o pedido de matrícula:
a) tendo o pedido sido apresentado após o prazo definido na lei mas antes da divulgação das listas de
colocação das crianças por escolas, será seriado nos termos gerais, tal como o seria se o pedido tivesse sido
apresentado dentro do prazo;
b) tendo o pedido sido apresentado após o prazo definido na lei e após divulgação das listas de colocação,
será a respetiva candidatura considerada imediatamente a seguir a todos os já colocados, sendo respeitadas,
nesse caso, as prioridades de escolas solicitadas, apenas na medida das vagas existentes;
4.2 As crianças que completem seis anos após 15 de setembro do ano em que é apresentado o pedido de
matrícula, não serão candidatas aceites.
5.2.2 Ensinos Básico (2º e 3º ciclos) e Secundário
1- A direção deve convocar os coordenadores dos diretores de turma e um representante dos serviços administrativos
para definirem a estratégia a seguir e os procedimentos a adotar no decorrer das matrículas.
2- Cabe aos diretores de turma assegurarem o correto serviço de matrículas das respetivas turmas, de acordo com as
instruções da direção e orientações do município.
3- No ensino secundário, no âmbito das prioridades previstas na lei, na matrícula ou renovação de matrícula, acresce o
seguinte critério (Por remissão do artº 11º, ponto 1 do Despº nº 5048-B/2013):
3.1 – Alunos que frequentaram o ensino básico, no ano letivo anterior, noutro estabelecimento de ensino do
Agrupamento de Escolas.

5.3. Serviço de Exames
1- Compete ao Diretor nomear os coordenadores que designarão as respetivas equipas de professores que integram
os vários secretariados de exames do agrupamento.
2- O Diretor deve fornecer toda a legislação definidora das competências dos secretariados de exames, bem como
todas as orientações consideradas necessárias para uma correta, adequada e oportuna gestão das situações não
previstas na lei.
3- Compete a cada equipa de Secretariado de Exames:
a) Elaborar e submeter à apreciação do Diretor o plano de realização das provas que terão lugar na escola;
b) Designar, de acordo com os critérios legais, os professores que se tornem necessários à concretização das diversas
tarefas incluídas naquele plano;
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c) Divulgar, em documentos informativos, todas as atribuições e procedimentos previstos na lei para um correto
desempenho das respetivas funções.

5.4 Serviço de Psicologia e Orientação
O Serviço de Psicologia e Orientação Escolar destina-se a promover condições que favoreçam a integração escolar dos
alunos, facilitando-lhes o desenvolvimento da sua identidade pessoal e a construção do seu projeto de vida.
A psicóloga orienta o seu trabalho:
- desenvolvendo sessões de Orientação Escolar e Profissional;
- promovendo sessões de informação sobre alternativas de prosseguimentos de estudos e sobre as condições gerais
de acesso ao ensino superior;
- atendendo individualmente jovens que apresentam dificuldades nos cursos que frequentam, reavaliando o seu
projecto vocacional;
- apoiando pontualmente alunos com problemas psicológicos, encaminhando-os, quando necessário, para consultas
de especialidade;
- articulando situações com directores de turma e professores de educação especial;
- atendendo, quando necessário, encarregados de educação.

5.5 Serviços de Portaria e Receção
1. A entrada no recinto das escolas, por parte dos alunos, docentes, funcionários e visitantes, é feita pelos portões de
entrada e é garantida a segurança pelo assistente operacional de serviço.
2. Nas escolas onde existe Receção, esta cumpre o horário de funcionamento do estabelecimento.
3. A central telefónica serve toda a comunidade escolar e pressupõe um pagamento de um valor determinado,
estipulado no início do ano letivo. Sempre que a utilização desta seja para resolução de problemas internos,
nomeadamente relacionados com alunos, não carece de pagamento mas de registo em documento próprio.
4. É na Receção que se procederá à distribuição de mensagens, correspondência, documentação e/ou ordens de
serviço, junto dos destinatários.
5.6 Serviços Administrativos
1. Estes serviços servem toda a comunidade escolar do Agrupamento de Escolas, a partir de duas escolas: Escola
Secundária Professor José Augusto Lucas (escola sede) e Escola Básica 2,3 Professor Noronha Feio.
2. Os assuntos relacionados com os transportes escolares, da competência da Câmara Municipal, são tratados nestes
serviços, bem como os que dizem respeito ao tratamento administrativo dos acidentes escolares.
3. O atendimento ao público e à comunidade escolar é feito através do balcão de atendimento, sendo o restante
espaço de acesso restrito ao pessoal que aí desempenha funções bem como ao Diretor e restantes membros da
Direção.
4. Neste espaço desempenham funções vários assistentes técnicos que desenvolvem tarefas no âmbito dos Serviços
de Administração Escolar e Ação Social Escolar, relacionados com o pessoal docente, não docente e discente do
Agrupamento de Escolas.
5.7 Serviços de Reprografia / Papelaria
1. Na ESPJAL e na EBPNF ,estes serviços existem em conjunto.
2. Estabelecem-se os seguintes procedimentos gerais para as escolas e jardins de infância do AELAVQ:
a) O serviço de reprografia funciona para toda a comunidade escolar;
b) A requisição dos serviços de reprografia deve ser apresentada com 48 horas de antecedência;
c) O horário de funcionamento e o preçário deverão estar afixados em local próprio e visível.
3. A papelaria está ao serviço de toda a comunidade escolar. Deve assegurar, entre outros, materiais listados pelos
docentes que apresentem especificidade ou indicação de pontos de venda locais onde se podem encontrar.
4. Os preços praticados na papelaria são, sempre que possível, inferiores aos preços de mercado. A aplicação dos
lucros é decidida pelo Diretor dentro dos seguintes critérios:
- apoio a alunos com menores recursos económicos,
- compra de livros para a biblioteca da escola,
- atribuição de prémios a alunos.
5. O preçário deve estar afixado em local visível.
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6. O assistente operacional responsável por este espaço deverá fazer e manter atualizado um inventário do material
existente.
5.8 Biblioteca/Centro de Recursos
1. Cada escola está equipada com uma Biblioteca/Centro de Recursos que integra um conjunto de espaços,
equipamentos e serviços, acessíveis a alunos, professores e funcionários.
2. No Anexo J estabelecem-se regras gerais, incluindo critérios de abertura das Bibliotecas/Centros de Recursos à
restante comunidade, as quais serão complementadas com o regulamento específico de cada uma.
5.9 Serviços de Refeitório
1. Cada escola está equipada com um refeitório para assegurar almoço à comunidade educativa e a outros elementos
da comunidade escolar devidamente autorizados pelo Diretor, ficando sujeitos ao cumprimento das normas
estabelecidas, durante o período previsto nos respetivos regulamentos e que, no mínimo, será o período letivo.
2. O regulamento de cada refeitório estabelecerá as regras de utilização complementares às seguintes regras gerais:
- durante o horário das refeições, devem os utentes do refeitório manter uma atitude de respeito por todos os que
o frequentam.
- será assegurada para além da qualidade dos alimentos, apresentação e serviços, um elevado nível de higiene e
segurança alimentar, no respeito da legislação aplicável.
3. As normas deverão estar afixadas em local próprio e visível.
4. A marcação, desmarcação e consumo de refeições, assim como as penalizações por não consumo sem justificação
são estabelecidas no respetivo regulamento.

5.10 Serviços de Bufete/Bar
1. Nas escolas com Bufete/Bar, o preçário e o horário de funcionamento estarão afixados em local próprio e visível.
2. Cada um tem um regulamento próprio.
3. Sem prejuízo do que esteja estabelecido, sempre que uma escola do AELAVQ não possua bufete/bar na sala de
professores ou tendo-o, não esteja a funcionar, será criado um ponto de atendimento independente dos alunos, para
o pessoal docente e não docente.
5.11 Posto de Primeiros Socorros
1. Cada escola está equipada com um espaço que funciona como Posto de Primeiros Socorros, com o horário de
funcionamento da escola, e onde deverá existir obrigatoriamente material de primeiros socorros.
2. O posto funciona para casos de acidente ou indisposição física dos alunos, pessoal docente e pessoal não docente,
conforme indicado na Parte 8, ponto relativo a acidentes escolares.

PARTE 6 - COMUNIDADE ESCOLAR
Nesta parte regulamentam-se os direitos e deveres dos membros da comunidade escolar e a intervenção das
entidades, que complementam a comunidade educativa, para além da prevista nos órgãos de administração e gestão
(ver Parte 2), cujos direito e deveres se encontram legislados.

6.1 Direitos e Deveres Gerais dos Membros da Comunidade Escolar
6.1.1. Direitos gerais
1. Participar em iniciativas da comunidade escolar e apresentar sugestões e críticas relativas ao funcionamento de
qualquer setor ou serviço das escolas do AELAVQ e, quando efetuadas por escrito, ter, em relação a cada uma,
uma resposta dos órgãos competentes.
2. Ser tratado com respeito e correção e ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito, individualmente ou
através dos seus órgãos representativos.
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3. Aceder livremente aos documentos estruturantes de atividade do agrupamento, nomeadamente o Projeto
Educativo de Escola, Regulamento Interno, o Plano Anual de Atividades e as normas específicas de cada escola, a
disponibilizar na página eletrónica do Agrupamento e da escola (quando existente) em formato PDF. Também
poderão ser disponibilizados em suporte de papel, ou noutro tipo de suporte, contra o pagamento dos respetivos
custos, à exceção do Regulamento Interno, que são fornecidos gratuitamente.
6.1.2. Deveres gerais
1. Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos seus horários e ou tarefas que lhe forem atribuídas e
identificar-se sempre que tal lhe seja solicitado, apresentando o respetivo cartão de identificação.
2. Promover um convívio são, combatendo processos de exclusão e discriminação, com base no respeito mútuo
(nomeadamente reconhecendo e respeitando as diferenças culturais e pessoais) e cumprindo as regras básicas do
civismo e da boa educação, de modo a criar um clima de confiança e harmonia.
3. Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de uma cultura de cidadania, e
apresentar-se de forma a dignificar o Agrupamento.
4. Ser recetivo a críticas relativas ao seu trabalho ou à sua conduta, ponderando as sugestões que visem melhorar os
mesmos.
5. Respeitar os locais de trabalho e aprendizagem, mantendo o silêncio nos átrios e corredores e não praticando
atividades perturbadoras nas zonas envolventes, durante os tempos letivos.
6. Zelar pela defesa e conservação da escola, não danificando nem permitindo que seja danificado qualquer espaço,
equipamento ou instalação, reportar qualquer anomalia e manter as instalações, o mobiliário e outro material
didático limpos e promover a separação de resíduos.
7. Conhecer os horários de funcionamento da escola e dos seus serviços.
8. Não desenvolver na escola actividades não consentâneas com a missão educativa, salvo se devidamente
autorizadas pelo diretor.
6.2 Pessoal Docente
Os direitos e deveres do pessoal docente têm como referência os previstos no Estatuto da Carreira Docente e no
Estatuto do Aluno; com o objetivo de um acerto de critérios de atuação, reconhecendo-se ainda os seguintes direitos
e deveres específicos:
6.2.1. Direitos
1. Direito de participação na vida escolar e de intervenção pedagógica junto dos alunos em todo o espaço escolar,
quer no exercício das suas responsabilidades educativas, quer na exigência do cumprimento dos deveres dos alunos,
como utentes da instituição escolar e no cumprimento dos seus deveres escolares, de modo a facilitar um clima de
trabalho adequado ao processo de ensino-aprendizagem;
2. Direito de obtenção, junto dos pais e encarregados de educação, as informações consideradas indispensáveis para o
cumprimento das suas obrigações docentes, desde que devidamente justificadas.
3. Direito à formação, tendo em vista a sua valorização profissional, bem como melhorar a eficácia do seu ensino e da
sua ação educativa, à informação para o exercício da função educativa (incluindo qualquer queixa ou reclamação
relativa às funções desempenhadas), e ao acompanhamento na sua atividade didática e pedagógica pelo coordenador
de departamento/coordenador de Diretores de Turma/demais estruturas de coordenação e supervisão, bem como
por técnicos especializados, para fazer face a situações de exceção.
4. Direito ao apoio técnico, material e documental, nomeadamente todo o material referente ao respetivo
departamento / grupo e material didático indispensável para lecionar convenientemente a sua disciplina e de
condições adequadas ao bom funcionamento da aula.
6.2.2. Deveres
1- Criar condições para o desenvolvimento da personalidade do aluno, estimulando a sua autonomia e criatividade,
visando a formação de futuros cidadãos capazes de uma atuação crítica, responsável e interveniente na vida da
comunidade.
2- Gerir o processo de ensino-aprendizagem e, no âmbito dos programas definidos:
a) cumprir os programas e, em caso de impossibilidade, informar o departamento e o conselho de turma.; no fim do
ano letivo deverá ficar exarado nas atas das últimas reuniões daqueles conselhos quais as rubricas não lecionadas
em cada turma;
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b) colocar no dossier de departamento/grupo as planificações elaboradas para cada ano ou nível e um exemplar do
enunciado dos trabalhos de avaliação, após a sua realização, bem como respetiva matriz e critérios de classificação.
c) não divulgar nem fazer uso de informações relativas à vida pessoal dos alunos e suas famílias, a não ser em
reuniões de conselho de turma restritas a professores ou a técnicos de apoio à ação educativa, desde que esses
dados sejam de reconhecido interesse e utilizados com carácter sigiloso;
b) não manifestar publicamente e fora dos órgãos próprios, aos alunos, ao pessoal não docente, aos pais e
encarregados de educação, qualquer discordância sobre a atuação pedagógico didática de outros professores, dos
órgãos de gestão ou outras estruturas organizativas.
3- Contribuir para a reflexão sobre o trabalho realizado individual e coletivamente, participando ativamente nas
reuniões de departamento e conselho de turma.
4- Enriquecer e partilhar os recursos educativos, bem como utilizar novos meios de ensino que lhe sejam propostos,
numa perspetiva de abertura à inovação e de reforço da qualidade da educação e do ensino.
5- Só proceder à realização de um novo teste de avaliação sumativa numa dada turma após a entrega do anterior e
acompanhar a entrega dos testes com a respetiva correção.
6 – Garantir a entrega dos testes, assim como a de outros trabalhos realizados no decurso do processo de ensino e
aprendizagem antes do final de cada período, salvaguardando os casos em que o trabalho é transversal a mais do que
um período.
7- Ser o último a sair da aula e providenciar para que o espaço fique em ordem e a porta da sala fechada.
8- Não prolongar a aula para além do tempo regulamentar.
9- Comunicar ao diretor de turma eventuais acontecimentos ocorridos nas aulas, passíveis da sua intervenção ou do
conhecimento do encarregado de educação.
10- Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na identificação de alunos com necessidades
educativas especiais.
6.3. Pessoal não docente
1. Os deveres e direitos do pessoal não docente, omissos neste regulamento e que se detalham abaixo, são os que
constam no regulamento da Função Pública e legislação complementar, assim como no Estatuto do Aluno:
a) Acordar com o órgão de gestão, no início de cada ano letivo, as tarefas e funções de cada um, podendo estas sofrer
reajustamentos em caso de necessidade;
b) Intervir de forma sensata junto dos alunos e encarregados de educação;
c) Mostrar abertura às inovações;
d) Não abandonar, durante o horário de trabalho, o seu posto de trabalho sem conhecimento e autorização superior.

6.4. Alunos/Crianças
6.4.1 Direitos
Para além dos consignados na lei, na Declaração Universal dos Direitos da Criança e no ponto sobre os direitos gerais
da Comunidade Escolar, consideram-se ainda os seguintes direitos específicos dos alunos/crianças do AELAVQ:
1. Ser apoiado nas suas atividades escolares, curriculares ou extracurriculares, pelo diretor de turma, restantes
professores e pessoal não docente.
2. Ser informado do prazo de realização dos trabalhos de avaliação sumativa e das datas dos testes (com exceção de
testes surpresa, desde que a figura tenha sido prevista pelo docente no início do ano letivo).
3. No ensino secundário, assistir às aulas das disciplinas em que não obtiveram aproveitamento anteriormente,
havendo compatibilidade de horários, desde que previamente autorizados pela direção e ouvido o parecer dos
professores das disciplinas em causa. Esta autorização pode ser suspensa com base em participação
fundamentada do professor e atendível pela Direção
6.4.2 Deveres
Para além dos consignados na lei, em particular no Estatuto do Aluno, incluindo deveres de pontualidade e
assiduidade (às aulas e a outras atividades curriculares e extracurriculares), e os previstos na Parte 7, são também
deveres dos alunos os seguintes:
1. Dirigir-se para o local das atividades letivas ao toque da campainha, aguardando aí a chegada do professor,
cumprindo as indicações dos auxiliares de ação educativa em serviço no local e entrar na sala de aula apenas após
autorização do professor.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Ocupar, obrigatoriamente, na sala de aula o lugar definido pelo professor, salvaguardando-se os casos justificados
de mudança. Não deve levantar-se ou mudar de lugar sem autorização do professor.
Não se recusar a abandonar a sala durante o tempo letivo, sempre que para tal seja intimado pelo professor.
Manter os cadernos diários organizados e em dia, devendo constar neles todos os registos considerados
indispensáveis, bem como os trabalhos de avaliação e ser portador de todo o material escolar necessário,
indicado pelo respetivo professor.
Para a disciplina de Educação Física, equipar-se acordo com as normas internas.
Comparecer aos momentos fundamentais de avaliação (testes, fichas e outros trabalhos a realizar na aula),
conforme planeamento prévio.
Usar os espaços destinados aos tempos livres de acordo com as regras afixadas ou publicadas nos regulamentos
que lhes estão associados e respeitar os limites de acesso aos espaços reservados da escola, salvo razões que o
justifiquem e com a devida autorização.
Não comer nas salas de aula, salvo em situações de autorização expressa de docente ou não docente presente.
Ser diariamente portador do cartão escolar e, no caso dos alunos do ensino básico, da caderneta escolar.

6.5 Representação dos alunos
6.5.1 Delegados de Turma
1. O delegado e subdelegado de turma são eleitos, por voto secreto, direto e nominal até ao final do primeiro mês de
aulas, em reunião de turma presidida pelo diretor de turma, preferencialmente de entre os alunos matriculados em
todas as disciplinas. É eleito delegado o aluno que reunir maior número de votos e subdelegado o que obtiver a
segunda posição, de modo a que os dois géneros sejam representados. Da eleição é elaborada ata que deverá ser
entregue na direção, ficando uma fotocópia no dossier da turma.
2. São competências do delegado de turma, para além das previstas na lei, em particular no Estatuto do Aluno:
- manter a turma informada dos assuntos de interesse para a vida escolar que sejam do seu conhecimento;
- consultar a turma sobre posições a tomar nas reuniões em que participa como delegado de turma;
- colaborar ativamente na identificação e resolução de situações que afetem a turma.
3. O subdelegado é o substituto legal do delegado, quando este estiver impedido de exercer as suas funções, e deve
também comparecer nas reuniões para que for convocado.
4. O delegado e subdelegado podem ser destituídos:
a) por iniciativa do diretor de turma, quando verificadas situações graves resultantes do seu comportamento
incorrecto;
b) em qualquer altura, a requerimento, devidamente fundamentado, de dois terços dos alunos da turma, dirigido ao
diretor de turma.
5. Sempre que o delegado e/ou subdelegado de turma sejam destituídos, haverá de imediato nova eleição.
6.5.2 Assembleia Geral de Delegados de Turma
A Assembleia Geral de Delegados de Turma é constituída por todos os delegados e subdelegados de turma. Na ESPJAL,
consideram-se duas Assembleias de Delegados de Turma, uma específica das turmas do ensino secundário e outra
específica das turmas do 3.º ciclo.
Na EBPNF, considera-se a Assembleia de Delegados de Turma do 3.º ciclo.
Poderá ser convocada pela direção, caso entenda necessário, para transmitir informações ou recolher a perspetiva
dos alunos sobre uma matéria específica; neste caso, a convocatória deverá ser feita com uma antecedência que
permita a preparação da Assembleia-Geral por parte dos delegados e subdelegados com os colegas.
6.5.3 Assembleia Geral de Alunos
a)

A Assembleia Geral de Alunos é constituída por todos os alunos da escola e pode ser convocada pelo Diretor do
AELAVQ ou pelos órgãos da Associação de Estudantes, quando existentes; nesse caso, aplicam-se adicionalmente
os Estatutos da Associação de Estudantes.
b) São competências da Assembleia Geral de Alunos:
i) analisar o plano de atividades da respetiva Associação de Estudantes, quando existente e propor eventuais
ajustamentos;
ii) analisar as questões apresentadas pela Assembleia de Delegados de Turma que não sejam do foro privado de
alunos, mas de comum interesse para os estudantes;
iii) aprovar propostas a apresentar ao Conselho Municipal de Juventude.
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6.5.4. Associações de Estudantes
1.
2.

3.

As Associações de Estudantes do AELAVQ representam os alunos e regem-se pelos Estatutos publicados, os
quais não devem contrariar os princípios gerais do Agrupamento.
Têm o direito de solicitar ao Diretor a realização de reuniões para apreciação de matérias relacionadas com o
funcionamento da escola, assim como convocar uma assembleia geral de alunos para discutir matérias do
seu interesse.
A direção deve apoiar as Associações de Estudantes do AELAVQ a concretizar o respetivo plano de
actividades, tendo em conta o projecto educativo e o plano anual de actividades.

6.6 Pais e Encarregados de Educação
1. Os pais e encarregados de educação devem:
- assumir o compromisso de conhecer o Estatuto do Aluno, bem como o regulamento interno do Agrupamento (e
normas existentes em cada escola) e subscrever a declaração anual de aceitação dos mesmos e de compromisso
ativo quanto ao seu cumprimento integral;
- garantir que os filhos e educandos, a partir do 1º ciclo, subscrevem igualmente o Estatuto do Aluno.
2. Os pais e encarregados de educação têm o direito de recusar a aceitação do regulamento interno bem como do seu
cumprimento integral, caso não se identifiquem com ele, reservando-se o AELAVQ o direito de não aceitar a matrícula
do aluno.
3. Para além dos direitos e deveres de carácter geral e os enunciados acima e na lei, deve cada um dos pais e
encarregados de educação, especificamente:
a) contribuir para uma melhor relação professor/aluno e funcionário/aluno; neste sentido e no início de cada ciclo,
deverá fazer chegar ao Diretor de Turma / Titular Turma/Grupo informação acerca do seu educando que ajude a
gerir a relação (pontos fortes, fragilidades, motivações, receios);
b) estimular ativamente a cooperação entre a Escola, a Família e a Comunidade, nomeadamente na realização de
projetos de desenvolvimento socioeducativo da escola;
c) atuar junto do seu filho ou educando no sentido de este se fazer acompanhar do material indispensável a toda e
qualquer disciplina e rubricar os testes e outros trabalhos escolares, nos 1º e 2º ciclos do ensino básico, como
forma de comprovar a sua tomada de conhecimento;
d) ser convocado para reuniões com o Diretor de Turma/Titular Turma/Grupo e ter conhecimento da hora semanal
de atendimento para colher e prestar informações sobre o seu educando;
e) participar, a título consultivo, no processo de avaliação do seu educando, ou sempre que as estruturas de
coordenação educativa e supervisão pedagógica o considerem necessário;
f) ser eleito para Representante dos Pais e Encarregados de Educação da turma/grupo;
g) ser elegível para a constituição da proposta de representantes no Conselho Geral e ser representado nesse
órgão;
h) participar ou fazer-se representar nas Associações de Pais e Encarregados de Educação da(s) escola(s) em que
tenha educandos inscritos;
i)fornecer e manter atualizados na escola os documentos dos seus educandos, bem como contactos telefónicos e
morada;
j) entregar documentação relevante, designadamente das entidades de saúde e decisões das autoridades, por
exemplo dos tribunais, no que respeita ao educando.
6.7. Representação dos Pais e Encarregados de Educação
6.7.1. Representante dos Pais e Encarregados de Educação de Turma/Grupo
1. Os representantes dos pais e encarregados de educação da turma/grupo (e seus suplentes) devem cumprir o
estabelecido no estatuto do aluno.
2. Os representantes dos pais e encarregados de educação da turma não podem ser ouvidos em representação da
Associação de Pais na aplicação de medidas disciplinares sancionatórias de suspensão nas quais detenham a posição
de interessados.
3. Caso detenham a posição de interessados no objeto de apreciação do conselho de turma de carácter disciplinar,
não podem participar.
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6.7.2. Assembleia Geral de Pais e Encarregados de Educação do AELAVQ
1.

2.

A Assembleia Geral de Pais e Encarregados de Educação do AELAVQ pode ser convocada para resoluções
transversais ao AELAVQ, sempre que, pelo menos, três das Associações de Pais e Encarregados de Educação
do Agrupamento o proponham e para nomeação dos representantes para o Conselho Geral (ver para Parte
2).
Serão convocadas pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, em exercício de funções, da Associação de
Pais da escola sede, depois de consultados os restantes presidentes dos órgãos congéneres.

6.7.3. Associações de Pais e Encarregados de Educação (APEE)
1. Cada APEE rege-se pelos Estatutos publicados e regimentos internos, os quais devem considerar a legislação
aplicável e não contrariar os princípios gerais do Agrupamento.
2. As Associações de Pais e Encarregados de Educação (APEE) das escolas do AELAVQ devem:
- aceitar estimular os pais e encarregados de educação da escola, independentemente de serem seus associados,
para as atividades recreativas, culturais e de ocupação de tempos livres organizadas na escola;
- promover a participação efetiva dos seus representantes nos órgãos do AELAVQ e colaborar ativamente com os
órgãos de gestão, no reconhecimento e respeito pelas diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais membros
da comunidade educativa, na valorização dos diferentes saberes e culturas e no combate aos processos de exclusão
e discriminação;
- criar mecanismos de informação para que os seus representantes possam ser fiéis intérpretes da vontade e do
sentir dos pais e encarregados de educação;
- colaborar com o AELAVQ no enriquecimento dos recursos educativos, bem como na utilização de novos meios de
ensino, numa perspetiva de abertura à inovação e de reforço da qualidade da educação e ensino;
- intervir junto das entidades oficiais e particulares no sentido de promover a melhoria das instalações e do
equipamento social e educacional com interesse para os alunos da Escola;
- contribuir ativamente para o amplo esclarecimento dos alunos no domínio da orientação escolar e profissional;
- potenciar as sinergias que possam decorrer da intervenção articulada das APEE do AELAVQ.
3. Cada APEE deve ser informada pela direção ou pela coordenação da escola da identificação e contacto telefónico ou
eletrónico dos pais e encarregados de educação designados por eleição para representar os pais das turmas da escola
nos Conselhos de Turma, até oito dias após a sua designação.
4. A APEE da escola deve ser ouvida na aplicação de medidas disciplinares sancionatórias de suspensão a um aluno
dessa escola, no caso de não ser possível a audição do respetivo encarregado de educação, preservando o dever de
sigilo.
5. O AELAVQ deverá assegurar a divulgação de informação relevante para a vida das respetivas escolas e o apoio
técnico e logístico às APEE, na medida do possível, de acordo com os protocolos estabelecidos com o Diretor, em
particular um gabinete que servirá de sede para guarda do seu próprio património, atendimento e reuniões dos
respetivos órgãos sociais.
6. Para atos ou atividades das APEE, serão disponibilizadas instalações em cada uma das escolas do AELAVQ, as quais
serão pedidas com antecedência ao Diretor.

6.8 Associações de Antigos Alunos
1. As Associações de Antigos Alunos de escolas do AELAVQ representam os seus associados e regem-se pelos
respetivos Estatutos, os quais não devem contrariar os princípios gerais do AELAVQ.
2. A intervenção na vida da comunidade escolar deve concretizar-se através de uma ação social, como voluntariado,
apoio a reinserção social, assim como organização de iniciativas para angariação de fundos e aplicação de receitas na
conservação e melhoria das infraestruturas, em concertação com os restantes intervenientes da comunidade escolar.
3. Têm o direito de solicitar ao Diretor a realização de reuniões para apreciação de matérias relacionadas com a sua
missão.

6.9. Município
1. De acordo com o previsto na lei, compete à Câmara Municipal de Oeiras a criação, construção e gestão de
instalações e equipamentos e serviços e recursos físicos como é o caso dos estabelecimentos de ensino, integrados no

21
16_junho_2016

Regulamento Interno – AELAVQ

património do município, bem como o apoio a atividades de natureza educativa, para além de outras áreas
primordiais como, designadamente as de natureza social, cultural, desportiva e recreativa.
2. Para além da participação ativa, nomeadamente no Conselho Geral, o AELAVQ valoriza o envolvimento do
município:
- na definição de atividades de integração dos alunos a realizar na comunidade;
- na organização de projetos ligados às atividades de complemento curricular;
- na ligação entre a escola e o mundo do trabalho, numa perspetiva pedagógica, de orientação e de formação
profissional.

6.10. Intervenção de outras entidades
1 - Perante situação de perigo para a segurança, saúde, ou educação do aluno, designadamente por ameaça à sua
integridade física ou psicológica, deve o Diretor diligenciar para lhe pôr termo, pelos meios estritamente adequados e
necessários (solicitando, quando necessário, a cooperação das entidades competentes do setor público, privado ou
social) e sempre com preservação da vida privada do aluno e da sua família, atuando de modo articulado com os pais,
representante legal ou quem tenha a guarda de fato do aluno.
2 - Quando se verifique a oposição dos pais, representante legal ou quem tenha a guarda de facto do aluno, à
intervenção da escola no âmbito da competência referida no número anterior, ou quando um ato do aluno configurar
alegado crime, o diretor deve comunicar imediatamente a situação à comissão de proteção de crianças e jovens com
competência na área de residência do aluno.

PARTE 7 – DINÂMICA EDUCATIVA

7.1 Projeto Educativo
1. De acordo com a legislação em vigor, o Projeto Educativo do Agrupamento é o documento que consagra a
orientação educativa do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e aprovado pelos seus órgãos
de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e
as estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a sua função
educativa.
2. De modo a estar de acordo com as aspirações, os meios à disposição de toda a comunidade educativa e com as
caraterísticas próprias do meio social onde se insere, a comunidade escolar será envolvida na sua construção e
consultada antes da aprovação.
3. Considerará ainda os seguintes princípios educativos:
a) O desenvolvimento de todas as componentes para uma formação integral dos alunos, fomentando
simultaneamente a aquisição dos conhecimentos e competências indispensáveis à continuação dos estudos e
inserção na vida ativa;
b) Uma ação conjugada de todos os professores, organizados nos respetivos departamentos e demais estruturas de
coordenação e supervisão;
c) A criação de atividades de complemento curricular que deem satisfação ao expresso na Lei de Bases do Sistema
Educativo;
d) A adequada intervenção de todos os professores na defesa da Língua Portuguesa e na melhoria da expressão oral
e escrita dos alunos;
e) O desenvolvimento de esforços no sentido de preservar e melhorar as instalações e equipamentos educativos e
criar condições para uma humanização dos espaços e das relações interpessoais;
f) O apelo à participação e colaboração dos alunos, quer individualmente quer através dos seus representantes,
nomeadamente a associação de estudantes;
g) O apelo à cooperação dos pais e encarregados de educação na vida escolar;
h) O envolvimento do município e instituições ligadas à comunidade, na consecução dos objetivos formativos da
escola.

7.2 Plano Anual de Atividades
1- Os princípios orientadores e as metas do Projeto Educativo, bem como o presente RI, constituem o quadro de
referência em que irá ser desenvolvido o Plano Anual de Atividades (PAA).

22
16_junho_2016

Regulamento Interno – AELAVQ

2 - O Diretor poderá designar um grupo de trabalho para o coadjuvará na elaboração da estrutura do PAA.
3- O PAA definirá as atividades a desenvolver no AELAVQ, fixando objetivos, formas de organização, linhas de ação dos
órgãos operacionais e serviços, a programação das atividades/projetos a desenvolver, com identificação dos
intervenientes, destinatários e calendário de realização de cada uma delas.
4- As atividades não previstas no PAA e que sejam consideradas de interesse para o desenvolvimento do projeto
educativo poderão ser realizadas, desde que aprovadas pela direção, ouvido o conselho pedagógico.
5- O PAA deve ser objeto de uma avaliação final por parte dos seus intervenientes, a qual será coordenada pelo
conselho pedagógico. Na sequência do balanço efectuado, deve dar-se início à primeira fase da conceção do plano
para o ano letivo seguinte. Este processo deve estar concluído até final de julho.
6- Até final do mês de setembro, todos os departamentos, órgãos e serviços do AELAVQ, entidades gestoras das AEC
deverão entregar ao diretor os projetos e a planificação das atividades a desenvolver, de modo a que o PAA obtenha o
parecer do conselho pedagógico e a aprovação do conselho geral. Outras entidades, como as gestoras de CAF e de
iniciativas a implementar no ano letivo, deverão apresentar um plano geral orientativo.
7.3 Ensino Articulado
1. O AELAVQ integra numa mesma turma de cada ano de escolaridade das escolas que o oferecem, os alunos que
frequentam o ensino básico ou secundário em regime de ensino articulado, protocolado com a Escola de Música
Nossa Senhora do Cabo (EMNSC).
2. O AELAVQ articula-se com a EMNSC de modo a garantir o respeito da lei aplicável. Anexo T
7.4 Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)
1. As entidades gestoras das AEC regem-se pela legislação aplicável.
2. As entidades gestoras das AEC, nas várias escolas do 1º ciclo no AELAVQ, têm em conta não só o projeto educativo
em vigor mas também a importância de, mesmo através de ofertas educativas diferenciadas, proporcionarem uma
equivalência dos conhecimentos dos alunos oriundos das várias escolas no final do 1º ciclo.

7.5 Apoio Educativo e Educação Especial
1 - O apoio educativo visa responder às dificuldades na aprendizagem, caraterizadas como constrangimentos ao
processo de ensino e aprendizagem, de caráter temporário, que podem ser sanados nos termos daquele processo,
através de medidas de apoio educativo, não reclamando, por isso, uma intervenção especializada de educação
especial.
2 - O apoio educativo engloba um conjunto de medidas variadas, orientadas para a promoção do sucesso educativo e
escolar, para a prevenção de comportamentos de risco e para a dissuasão do abandono escolar.
3 -A Educação Especial tem um enquadramento legal específico que é complementado com o definido no Anexo K.
4 - Para implementação das medidas relativas a apoio educativo e educação especial, o AELAVQ recorre aos serviços
especializados de apoio educativo/educação especial, abreviadamente designados por SEAE.

7.6 Outras Ofertas Educativas
7.6.1 Oferta Educativa Complementar
O AELAVQ apresenta um conjunto de ofertas educativas complementares nos diferentes níveis de educação e ensino,
os quais são listados no Anexo L ; para cada um haverá um regimento simplificado ou orientações de funcionamento,
salvo se se regerem integralmente por requisitos legais específicos.
O Desporto Escolar rege-se por legislação própria.

7.6.2 Projetos
O AELAVQ, nos seus diferentes estabelecimentos de educação e ensino, desenvolve um conjunto de projetos de
intervenção pedagógica e comunitária, tendo como objetivo o complemento e enriquecimento curricular.
O PAA refletirá, em cada ano letivo, os projetos adotados.
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7.7 Relação educativa e pedagógica na sala de aula
A relação educativa e pedagógica na sala de aula e demais atividades letivas deve apoiar-se nas seguintes linhas de
orientação:
1- Humanização das relações interpessoais, tendo por base a autoridade assente em valores de competência e
atitudes de disponibilidade e respeito pelos outros;
2- Intensificação do nível de participação dos alunos na organização e avaliação das tarefas de aprendizagem, com o
sistemático desenvolvimento de hábitos de trabalho no sentido da autonomia, bem como de trabalho em grupo;
3- Explicitação inequívoca pelo professor do material necessário ao bom funcionamento da aula e consequente
responsabilização do aluno pela aquisição, porte e bom uso do material e equipamento escolar;
4- Cuidada planificação da aula, uso de metodologias adequadas aos distintos interesses e diferentes ritmos de
aprendizagem;
5- Explicitação rigorosa dos critérios de avaliação subjacentes ao processo de ensino e aprendizagem e implicação dos
alunos nesse processo;
6- Clarificação das regras de convivência na sala de aula numa base de firmeza, respeito e preservação de um bom
ambiente de trabalho. Em particular será explicitada a proibição de:
- utilização de equipamentos tecnológicos passíveis de perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas;
- utilização de equipamentos tecnológicos dentro da sala de aula sem autorização prévia do professor; o uso indevido
destes implicará a recolha pelo professor e entrega no gabinete da direção/coordenação, onde deverá ser levantado
pelo aluno no final das atividades desse dia; em caso de reincidência, serão apenas devolvidos ao respetivo
encarregado de educação.
7.8 Visitas de Estudo e Intercâmbios Escolares
As visitas de estudo/intercâmbios escolares constituem recursos e estratégias pedagógico-didáticas que visam
contribuir para as aprendizagens e valorização dos saberes e culturas, devendo ser planeadas no início do ano letivo.
As propostas devem ser submetidas pelos departamentos à apreciação do Conselho Pedagógico, a quem caberá a
responsabilidade de autorizar a sua realização e promover a sua integração no PAA. Compete ainda ao Conselho
Pedagógico tomar as devidas providências para que não haja oposição entre estas iniciativas e outras ações
pedagógicas eventualmente programadas para as mesmas datas e, simultaneamente promover a sua divulgação entre
todos os setores da escola nelas implicadas, visando o seu enriquecimento pedagógico ou a integração de outras
iniciativas afins.
A impossibilidade de indicar, com a devida antecedência, a data da realização de visitas de estudo ou qualquer
posterior alteração à data inicialmente prevista, por condicionalismos das entidades a visitar, não impede a
apresentação das propostas ao departamento, para aprovação em Conselho Pedagógico, de preferência com
indicação do período provável em que ocorrerá.
Para o cumprimento dos seus objetivos, a garantia de condições de segurança para os alunos e a indispensável
coordenação de ensino, as visitas devem subordinar-se às normas orientadoras estabelecidas na legislação e no Anexo
M.

7.9 Avaliação das aprendizagens

7.9.1. Geral
1. A avaliação tem um conjunto de finalidades, sendo um elemento integrante e regulador da prática educativa e um
elemento orientador do percurso escolar e certificador das diversas aquisições realizadas pelo aluno, ao longo do
ensino básico e secundário.
2. Para além do que se encontra determinado nos normativos legais, que determinam que avaliação dos alunos incide
sobre as aprendizagens definidas no currículo nacional, seguindo também os princípios estabelecidos no Projeto
Educativo e no Plano de Turma, o AELAVQ rege-se ainda, em matéria de avaliação das aprendizagens, pela:
a) consistência entre os processos de avaliação e de ensino-aprendizagem, através da utilização de instrumentos de
avaliação diversificados, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem;
b) valorização da evolução do aluno, ao longo do ano e durante cada ciclo, através da avaliação contínua.
3. Os alunos que frequentam um Currículo Específico Individual não estão sujeitos ao regime de transição de ano
escolar nem ao processo de avaliação característico do regime educativo, ficando sujeitos aos critérios específicos da
organização das provas intermédias ou outros instrumentos internos de aferição.
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7.9.2. Classificações
1. A classificação dos testes e trabalhos será qualitativa e complementada, obrigatoriamente, no 3º ciclo e ensino
secundário com a indicação do respetivo resultado quantitativo, arredondado às unidades, no 3º ciclo, e às décimas,
no ensino secundário, de acordo com a seguinte correspondência:
Classificação Quantitativa
Valores
Percentagem
0a4
0 a 19
0a
0 a 9,4
49
4,1 a 9,4
20 a 49
9,5 a 13,4
50 a 69
13,5 a 17,4
70 a 89
17,5 a 20
90 a 100

Classificação
Qualitativa
Muito Insuficiente
Insuficiente
Suficiente
Bom
Muito Bom

Nota: Podem ser usados os símbolos + e – mas apenas para valores
coincidentes com os limites dos intervalos; por exemplo, um resultado de
69% poderá ser classificado como Suficiente + e um resultado de 70%
poderá ser classificado como Bom-. Podem ser incluídos comentários breves
que orientem/motivem o aluno.

7.9.3 Critérios e Instrumentos de Avaliação e de Progressão
1. Os critérios de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade, assim como da educação Pré-escolar , (incluindo as
percentagens a considerar para os vários instrumentos de avaliação ) são aprovados pelo conselho pedagógico sob
proposta dos departamentos curriculares; incluirão regras para avaliação de alunos com dispensa temporária da
prática de atividade física por lesão, distinguindo as situações de presença em aula das de falta.
2. Os critérios são definidos até ao início do ano letivo e divulgados pelo(s) docente(s) ao(s) aluno(s) na primeira
semana de aulas e estão disponíveis para consulta dos encarregados de educação, nomeadamente na página do
AELAVQ.
3. Os critérios de avaliação mencionados no número anterior constituem referenciais comuns no AELAVQ.
4. Os instrumentos de avaliação específicos das diferentes áreas curriculares estão expressos em documento próprio,
dos respetivos departamentos curriculares.
5. No final do 5.º, 7.º e 8.º ano, a situação de progressão de um aluno classificado com níveis inferiores a três a mais
de três disciplinas, ou apenas a três disciplinas, sendo estas Português, Matemática e outra, deverá ser sempre
ponderada pelo Conselho de Turma em função dos aspectos seguintes:
 educação para a cidadania, no que diz respeito a responsabilidade, relacionamento interpessoal e de grupo,
respeito pelas regras, espírito crítico, autonomia/iniciativa, empenho e interesse;
 contexto sociocultural e familiar do aluno;
 progressão das aprendizagens ao longo do ano letivo;
 condições em que se desenvolveu o processo ensino aprendizagem;
 desfasamento acentuado entre os conhecimentos e capacidades adquiridos pelo aluno e os previstos para
esse ano de escolaridade;
 integração em áreas de enriquecimento curricular e/ou extracurricular;
 assiduidade;
 idade;
 número de retenções.
Ponderados os aspetos referidos, o Conselho de Turma decidirá pela Não Transição quando considerar que não foram
adquiridos os conhecimentos e desenvolvidas as capacidades essenciais, não recuperáveis numa lógica de ciclo.
Caso contrário, o Conselho de Turma decidirá, por uma maioria absoluta dos professores que integram esse conselho,
pela Transição do aluno, sem alteração de níveis. Essa decisão deverá ser devidamente fundamentada e deve incluir
as medidas de recuperação que o Conselho de Turma prevê estar em condições de aplicar no ano letivo seguinte.

7.9.4 Avaliação sumativa
Relativamente aos trabalhos de avaliação sumativa deverão ser respeitados os seguintes princípios:
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a) Não deverá ser realizado mais do que um teste de avaliação sumativa por dia, com exceção de testes de natureza
diferente como é o caso da avaliação prática da aptidão física, que poderá realizar-se num dia em que decorra um
teste de outra disciplina.
b) Relativamente aos trabalhos de avaliação sumativa deverão ser respeitados os seguintes princípios: o número de
testes por semana numa turma deve ser articulado entre os docentes, devendo ser obrigatoriamente registado
no Programa Inovar Alunos e procurando evitar-se mais de 3 testes por semana, tendo em conta a calendarização
da avaliação dos alunos do ensino articulado.
c) O prazo para trabalhos que exijam pesquisa bibliográfica ou para trabalhos em grupo deve ser superior a uma
semana.
d) A realização de um teste de avaliação em data posterior à inicialmente marcada, devido a falta do aluno, só pode
ocorrer quando a falta for justificada.
e) Durante a realização de um teste de avaliação sumativa, caso ocorra fraude por parte do aluno, tal pode
pressupor a anulação total ou parcial do instrumento de avaliação.
7.9.5

Divulgação das Avaliações Finais e Intercalares

1. Os resultados da avaliação final de cada período são publicados em pauta, afixada durante 10 dias úteis nas escolas
do AELAVQ.
2. Os Encarregados de Educação têm acesso à informação da evolução das aprendizagens dos seus educandos através
da ficha de informação dos 1º e 2º períodos, bem como aos resultados escolares dos mesmos após o final de cada
período, disponibilizados no Programa Inovar Alunos.

7.10 Instrumentos de registo da avaliação
1. Os instrumentos de registo da avaliação das aprendizagens adotados no AELAVQ são aprovados pelo conselho
pedagógico e/ou pelos departamentos curriculares.
2. Todos os docentes devem preencher, dentro dos prazos estabelecidos, os documentos informativos sobre a
avaliação das aprendizagens dos alunos.
3. Nos pontos seguintes estabelecem-se instrumentos específicos.

7.10.1 Educação Pré-escolar
1. No final de cada período, os educadores devem comunicar aos pais e encarregados de educação, de forma global e
escrita, as aprendizagens mais significativas de cada criança, em suporte próprio para o efeito.
2. Os educadores devem comunicar aos docentes do 1º ciclo, de forma global e escrita, no final do 3º período, as
aprendizagens mais significativas/dificuldades de cada criança que ingresse no 1º ciclo, com vista a facilitar a transição
da criança para a escolaridade obrigatória.
7.10.2 Ensino Básico - 1º ciclo e 2º ciclo
1. No final do 1º ciclo, o professor titular de turma deve fornecer todas as informações necessárias referentes aos
alunos, à Direção do AELAVQ, que as fará chegar ao diretor de turma do 5º ano de escolaridade, em suporte próprio
para o efeito:
a) projeto de turma, plano de turma, do qual deve constar informação sobre o desempenho dos alunos nos domínios
cognitivo e socioafetivo;
b) outras informações que considere relevantes para a correta transição entre ciclos.
2. O disposto no número anterior aplica-se igualmente aos diretores de turma de 6º ano, relativamente à transição
dos alunos para o 3º ciclo.
3. Das informações referidas nos pontos 1 e 2 deve constar a informação específica referente aos alunos com
necessidades educativas especiais, se for o caso.
4. Para dar cumprimento ao disposto no número anterior devem os docentes recorrer ao apoio dos docentes do GR
910 (ver Anexo F).

PARTE 8 – VIDA ESCOLAR
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8.1 Formação de Turmas
8.1.1 Princípios orientadores
A organização das turmas obedece à legislação em vigor, tendo em consideração, simultaneamente, as características
das instalações, as situações especiais de aprendizagem que possam promover o sucesso integral dos alunos e
orientações específicas provenientes dos conselhos de docentes/conselhos de turma.
A distribuição das turmas de 3º ciclo pelas duas escolas será de forma a assegurar, sempre que possível, turnos únicos.
8.1.2 Reclamações
Os encarregados de educação podem apresentar, por escrito, ao diretor, as reclamações que considerem oportunas,
nos três dias úteis após a afixação das listas.
A resposta será dada até ao início das aulas.
8.1.3 Pedidos de alteração
Os encarregados de educação podem apresentar, por escrito, ao diretor, pedidos de alteração de turma devidamente
fundamentados, até ao final da primeira semana de aulas. A decisão será tomada considerando todos os pedidos e
divulgada até ao final do mês de setembro. A escola poderá pedir apoio das APEE na sistematização dos pedidos.
Os pedidos de alteração de turma, no decorrer do ano letivo, serão considerados como excecionais e analisados caso
a caso, envolvendo o respetivo diretor de turma/titular de turma/grupo.

8.2 Horários
1. Sempre que as atividades escolares decorram no período da manhã e da tarde, o intervalo de almoço não poderá
ser inferior a uma hora.
2. Nas escolas de 2º e 3º ciclo e secundário, nos anos letivos em que é possível assegurar turno único, não deverão ser
marcadas atividades letivas à 4ª feira à tarde, para facilitar a organização de atividades não letivas.
3. A(s) equipa(s) da elaboração dos horários é designada pelo diretor.
4. Todos os contactos para informações/propostas relativas aos horários serão realizados através do diretor.
5. No final do ano letivo, o Conselho Pedagógico deverá avaliar a organização e princípios seguidos na elaboração dos
horários, tendo em conta os resultados obtidos pelos alunos e poderá indicar critérios pedagógicos alternativos.

8.3 Cumprimento de Horários
1. Ao toque, alunos e professores devem dirigir-se para a sala de aula, de modo a cumprir o tempo efetivo da
aula/atividade.
2. O assistente operacional de cada piso/pavilhão é o responsável pelo registo de ausência do professor,
considerando-se, ao primeiro tempo da manhã e ao primeiro tempo da tarde, uma tolerância de 10 minutos e nos
restantes tempos uma tolerância de 5 minutos. O registo de ausências dos professores será remetido diariamente aos
serviços administrativos.
3. Se, por motivos ligados ao serviço de cada escola, for previsível o atraso do professor, tal deverá ser comunicado
pelo recetor da informação ao assistente operacional que garantirá que os alunos aguardarão, em boa ordem, a sua
chegada.
4. Na situação de ausência temporária, o professor deve privilegiar a troca de aulas, dentro do horário semanal,
mediante permuta da atividade letiva com um professor da turma ou do grupo disciplinar (ver ponto sobre gestão do
pessoal).
5. Na situação de ausência imprevista do respetivo professor, os alunos afetados poderão ser ocupados com outras
atividades educativas, se estiverem pré-definidas.

8.4 Sumário Eletrónico e Livros de Ponto
8.4.1 Sumário Eletrónico
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1. O sumário eletrónico de cada turma/grupo destina-se ao registo diário obrigatório de sumários e marcação de faltas
a alunos e posteriormente a professores.
2. Este pode ser acedido por todos os professores e encarregados de educação da turma.
3. As atividades não letivas dos horários dos professores são registadas no sumário eletrónico associado à actividade.
8.4.2 Livro de ponto
1. O(s) técnico(s) superior(es), assistentes técnicos e operacionais registam as suas presenças diárias em livro de ponto
próprio.
2. Os livros de ponto são guardados em local próprio.
8.5 Processo Individual do Aluno
1. O processo individual tem um enquadramento legal específico no Estatuto do Aluno e documenta o percurso
escolar global do aluno, desde a educação pré-escolar, facilitando a tomada de decisões adequadas à promoção da
qualidade das aprendizagens.
2. No processo do aluno devem constar todos os documentos previstos na lei.
3. A consulta pelas entidades previstas na lei deverá ser precedida de pedido escrito fundamentado com um mínimo
de dois dias de antecedência, e será feita na presença do professor titular/educador ou pelo diretor de turma, no dia
de atendimento aos encarregados de educação.

8.6 Faltas e Infrações
Com o enquadramento do disposto no Estatuto do Aluno, nos pontos seguintes definem-se as normas a adotar no
controlo de assiduidade e pontualidade, da justificação de faltas (de presença e de material), bem como a atuação
disciplinar face a infração de outros deveres.

8.6.1 Faltas
1. A falta de presença será marcada no primeiro tempo letivo, imediatamente após a tolerância.
2. É considerada falta de pontualidade a chegada à sala de aula depois do professor e implica uma chamada de
atenção por parte do professor e correspondente registo da ocorrência no programa Inovar Alunos.
3. A falta de pontualidade sistemática implica uma comunicação ao encarregado de educação pelo diretor de turma.
6. A falta a momentos de avaliação deverá ser devidamente justificada ao iretor de turma, e comunicada ao professor
que, se assim o entender, poderá submeter o aluno a nova avaliação.
7. A falta de material sistemática, na mesma disciplina, implica uma comunicação ao encarregado de educação pelo
diretor de turma e correspondente registo da ocorrência no programa Inovar Alunos. Excetuam-se situações de alunos
ASE que, comprovadamente, não tenham recebido material, como os cadernos de atividades; nestes casos, haverá
apenas lugar a registo para efeitos de alerta e procura sistemática de alternativas para colmatar a lacuna.
9. No caso particular da disciplina de Educação Física e Desportiva, em que o aluno deverá obrigatoriamente ir
equipado de acordo com as normas internas da disciplina, as faltas de material que não permitam realizar os
exercícios, implicam sempre a marcação de falta de presença.
10. Para além da justificação de toda e qualquer falta às aulas por parte do encarregado de educação, o aluno deve
apresentar justificação de toda e qualquer falta às atividades escolares para as quais tenha sido convocado ou às quais
se inscreveu e tenha o dever de cumprir.
11. O diretor de turma deve solicitar comprovativos adicionais sempre que, ponderado o caso concreto da situação
escolar do aluno, se verificar a repetição das justificações e exista uma dúvida plausível quanto ao facto justificativo.
12. O aluno não pode faltar, num ano letivo, mais do que três vezes às aulas de apoio para as quais foi proposto. Se tal
acontecer, a situação deve ser comunicada ao respetivo encarregado de educação, podendo o aluno ser excluído do
apoio, por proposta do professor do apoio ou do diretor de turma ao conselho de turma.
14. Nos casos em que não tenha sido apresentada justificação para as faltas, dentro do prazo estabelecido, ou a
justificação não tenha sido aceite, deve tal situação ser comunicada pelo diretor de turma, no prazo máximo de três
dias úteis, pelo meio mais expedito, aos pais ou encarregados de educação ou, quando maior de idade, ao aluno. O
diretor de turma pode avaliar justificações adicionais que sejam submetidas nos três dias úteis subsequentes.
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8.6.2 Infrações
1. Conforme definido pelo Estatuto do Aluno, face a infrações aos deveres dos alunos, no que toca a disciplina,
deverão ser estabelecidas medidas (de entre as elencadas no Estatuto do Aluno) que visam garantir o normal
prosseguimento das atividades da escola, a correção do comportamento perturbador e o reforço da formação cívica
do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os
outros, da sua plena integração na comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e da sua aprendizagem.
2. Os elementos da comunidade escolar que sejam alvo de, ou presenciarem, um ato de indisciplina deverão
preencher uma ficha de ocorrência que deverá ser remetida ao diretor de turma ou professor titular, à equipa de
acompanhamento disciplinar e, em situações de extrema gravidade, dirigidas diretamente ao Diretor.
3. O professor, no desenvolvimento do plano de trabalho da turma e no âmbito da sua autonomia pedagógica, é
responsável pela regulação dos comportamentos na sala de aula, competindo-lhe a aplicação das medidas de
prevenção e remediação que propiciem a realização do processo de ensino-aprendizagem num bom ambiente
educativo, bem como a formação cívica dos alunos. Caso o professor entenda que o comportamento configura uma
infracção aos deveres do aluno, prevista no Anexo N, fará a participação ao diretor de turma, em impresso próprio,
para efeitos de eventual procedimento disciplinar ou outras medidas da sua competência.
4. A aplicação das medidas corretivas é cumulável entre si, mas nunca por prazo superior a quatro semanas.
8.6.2.1 Medidas disciplinares
Nos pontos abaixo detalha-se a implementação das várias tipologias de medidas disciplinares.
8.6.2.1.1 Ordem de saída da sala de aula
1. Sempre que um professor der ordem de saída da sala de aula, deve obrigatoriamente marcar falta disciplinar, fazer
participação e dar conhecimento ao DT; o aluno tem que se dirigir ao gabinete B3/GAP (NF) com uma tarefa dada pelo
professor. Caso haja descrição de ocorrência na bolsa/gaveta (NF) do DT sem participação disciplinar, deve este
averiguar junto do professor o que se passou. Se o aluno teve ordem de saída da sala de aula e o DT recebeu a
participação disciplinar e não recebeu a descrição da ocorrência do gabinete, quer dizer que o aluno não cumpriu a
ordem do professor e terá que ter uma outra penalização.
2. No caso do 1º ciclo, o aluno deverá ser acompanhado por um assistente operacional para outra turma ou para sala
de apoio educativo. Caso não seja possível, o aluno ficará num espaço considerado adequado, sob vigilância de um
assistente operacional, onde realizará uma tarefa dada pelo professor.
8.6.2.1.2 Atividades de remediação de dano
1. O professor decidirá a aplicação de tarefas carácter pedagógico que visem, tanto quanto possível, compensar o
dano causado pelo comportamento anómalo do aluno em sala de aula, nomeadamente:
a) Realização das atividades escolares em atraso no seu plano de trabalho da disciplina, em horário a designar pelo
diretor de turma/professor da turma;
c) Organização do caderno diário da disciplina.
2. O diretor do AELAVQ determinará as tarefas de carácter pedagógico ou social que visam, tanto quanto possível,
reparar o dano causado pelo comportamento anómalo do aluno, quando extravase a sala de aula, ou seja, transversal
a mais de uma disciplina, nomeadamente:
a) Reparação, sob orientação de um adulto (assistente operacional ou elemento da associação de pais), de danos
provocados nas instalações ou equipamentos;
b) Colaboração na limpeza dos espaços interiores e exteriores da escola que tenha sujado;
d) Organização do caderno diário da(s) disciplina(s) onde decorreram os comportamentos perturbadores;
e) Elaboração de um relatório evidenciando uma reflexão sobre as causas do comportamento perturbador e respetiva
proposta de remediação do mesmo.
3. A medida será comunicada ao aluno e ao encarregado de educação com uma explicação que promova a
responsabilização e com indicação do prazo de execução.
4. O cumprimento das medidas realiza-se em período suplementar ao horário letivo, no espaço escolar ou fora dele,
neste caso com acompanhamento dos pais ou encarregado de educação.

8.6.2.1.3 Atividades de Integração na Escola ou na Comunidade
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1. As atividades de integração devem ser definidas pelo Diretor, de preferência em conjunto com o encarregado de
educação, entre as que se destacam:
a) apoio a trabalhos resultantes de necessidades pontuais de qualquer serviço da escola;
b) auxílio na manutenção de materiais e equipamentos escolares;
c) tratamento de espaços verdes;
d) apoio à atualização de inventários;
e) colaboração na manutenção dos espaços interiores e exteriores da escola;
g) apoio na reposição, nos locais próprios, de livros e outro material utilizados no centro de recursos da escola;
h) apoio às atividades da Associação de Estudantes da escola, quando existente;
h) apoio às atividades da Associação de Pais da escola;
j) outras atividades propostas pelo conselho de turma.
2. O período de tempo a que respeita o cumprimento das medidas é determinado em função da gravidade da situação
que motivou a aplicação das medidas, podendo, para esse efeito, ser aumentado o período de permanência
obrigatória, diária ou semanal, do aluno na escola ou no local onde decorram as referidas tarefas ou atividades.
7. As tarefas são executadas em horário não coincidente com as atividades letivas, ficando o aluno obrigado ao
cumprimento do horário letivo da turma em que se encontra inserido ou permanecer na escola durante o mesmo.

8.6.2.1.4 Medidas disciplinares sancionatórias
No Anexo N estabelece-se uma grelha orientadora para atuação disciplinar no que respeita a suspensão.
1.Os procedimentos a adotar na aplicação de repreensão e suspensão são os previstos na lei.
2. A pedido dos pais ou encarregados de educação ou por iniciativa do diretor, pode ser considerada a conversão total
ou parcial da medida disciplinar sancionatória de suspensão em medida correctiva, nos termos a definir no respectivo
despacho de aplicação, tomando como referência o disposto neste regulamento e considerando, por norma, um dia
de suspensão equivalente a 6 horas de tarefas e actividades de integração na comunidade educativa.
3. A mudança de turma será proposta pelo Conselho de Turma, tendo em conta a salvaguarda dos interesses da turma
e da convivência escolar, sendo decidida pelo Diretor depois de consultado o diretor da turma da turma destino.
4. A proposta de transferência ou expulsão será considerada pelo Diretor apenas depois de tentadas outras medidas
que permitam corrigir o comportamento e levem à integração na escola. Serão seguidos os procedimentos legais para
o efeito.

8.6.2.2 Gestão do procedimento disciplinar
1. Segue-se o estabelecido no Estatuto do Aluno.
2. O contacto com o encarregado de educação será feito pelo meio mais expedito, designadamente eletrónico,
telefónico ou por via postal simples para a morada constante no seu processo.
3. Fica vedada a obtenção de cópia ou fotocópia do processo, salvo em caso de recurso ou ação judicial.
4. Estabelecem-se as seguintes restrições ao exercício de direitos pelos pais e encarregados de educação:
a) Os representantes dos pais e encarregados de educação da turma não podem ser ouvidos em representação da
APEE na aplicação de medidas disciplinares sancionatórias de suspensão, nas quais detenham a posição de
interessados.
b) Os pais e encarregados de educação que detenham a posição de interessados no objeto de apreciação do conselho
de turma de carácter disciplinar, não podem nele participar.

8.7 Distinção do Mérito
1. Dando cumprimento ao Estatuto do Aluno, no que toca ao direito ao reconhecimento do mérito, a comunidade
educativa distingue anualmente um conjunto de alunos. As regras para o fazer encontram-se detalhadas no Anexo O.
2. Quando se introduzam mudanças nos critérios de acesso a Prémios de Mérito, os alunos do ano letivo anterior que
deixem de ter acesso aos Quadros de Mérito por via da mudança de critérios terão direito a uma Menção de Mérito.
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8.8 Gestão de cacifos para alunos
1. Os alunos têm o direito de usufruir de um cacifo, sempre que haja disponibilidade.
2. As regras de utilização estão definidas no ANEXO U .

8.9 Cartão Escolar Multifunções
1. O cartão escolar multifunções (SIGE) é um cartão de rádio frequência, utilizado por todos os alunos, professores e
funcionários em cada escola do AELAVQ em que foi adotado e tem como objetivo aumentar a segurança, criar um
sistema de fiabilidade na troca de informações e simplificar a gestão escolar.
2. O cartão, a adquirir por todos os membros da comunidade educativa, torna-se da responsabilidade única do seu
possuidor a partir do momento em que este o recebe e é válido enquanto durar a sua permanência no AELAVQ.
3. O cartão SIGE permite ao seu utilizador:
a) ser identificado como membro da comunidade escolar;
b) ter acesso às escolas do AELAVQ a que o cartão está afeto;
c) fazer compras e pagamentos nos serviços do AELAVQ;
d) marcar e desmarcar refeições, no caso da ESPJAL e EBNF;
e) consultar saldos e movimentos;
f) ler mensagens.
4. Os carregamentos do cartão SIGE são feitos:
a) por multibanco (ver sites da ESPJAL e EBNF);
b) na ESPJAL, nos moedeiros, nos serviços administrativos, para o pessoal docente e não docente, e na papelaria para
os alunos;
c) na EBPNF, na papelaria e nos serviços administrativos.

8.10 Reuniões de Turma
1. O AELAVQ procurará distribuir as datas das reuniões de turma para que as de ciclos diferentes não ocorram no
mesmo dia.
8.11 Atuação em caso de Acidente
1. Em caso de acidente escolar ou indisposição física, os docentes e os assistentes operacionais devem fazer cumprir o
disposto na legislação (incluindo no que respeita ao seguro), nomeadamente, realizar uma avaliação preliminar e dar
sequência de acordo com a gravidade.
2. O recurso a serviços privados de saúde constitui encargo exclusivo do encarregado de educação.
3. Na deslocação aos serviços de saúde, o aluno é acompanhado por um assistente operacional, pelo encarregado de
educação ou familiar.
4. No caso de acidente no decurso das aulas de educação física, o professor deve proceder cuidadosamente à
avaliação da situação e, se a gravidade do problema o justificar ou em situações de dúvida, deve conservar o aluno no
local onde decorre a aula, solicitando transporte para o posto de primeiros socorros e avisando o diretor/coordenador
do estabelecimento para que se se sigam os restantes procedimentos. Informará igualmente e logo que possível o
diretor de turma.
8.12 Simulacro de Evacuação
1. Durante o ano letivo devem realizar-se, em cada escola do AELAVQ, no mínimo dois exercícios simulados de
evacuação que permitam o treino dos procedimentos transmitidos e testem o plano de emergência (ver Parte 9).
2. As sugestões de alteração serão registadas pelo coordenador do exercício em relatório a enviar ao Diretor, no prazo
de 1 semana após a realização do exercício.
3. O diretor do AELAVQ envolverá o delegado de segurança/coordenador de estabelecimento na definição dos ajustes
ao plano de emergência.
8.13 Festas
1. A organização de Festas no espaço escolar carece de autorização prévia do Diretor, com exceção das enquadradas
por protocolos específicos de cedência e aluguer, em que apenas haverá lugar a comunicação.
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2. No caso das escolas do 1º ciclo, o AELAVQ acordará com a Câmara Municipal de Oeiras as regras de utilização dos
espaços para Festas e reger-se-á por elas.
3. Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas em festas organizadas por alunos, mesmo que fora dos horários
letivos e aberta a adultos.
4. São expressamente proibidas todas e quaisquer brincadeiras de carnaval que perturbem minimamente o ambiente
de trabalho, indispensável ao normal funcionamento das atividades escolares; fica salvaguardada a autorização de
máscaras na véspera da interrupção letiva e durante a interrupção, nas escolas com CAF, em particular se destinadas
ao desfile organizado pela comunidade escolar, e desde que a identificação dos alunos seja possível.

8.14 Regras específicas de JARDIM DE INFÂNCIA
Estas regras encontram-se no Anexo P.

8.15 Regras específicas de ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
Estas regras encontram-se no Anexo Q.
8.16 Regras específicas da ESCOLAS DO 2º , 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO e ENSINO SECUNDÁRIO
Estas regras encontram-se no Anexo R .
8.17 Regras específicas dos CURSOS PROFISSIONAIS
Estas regras encontram-se no Anexo S.

PARTE 9 – ESPAÇO ESCOLAR
9.1 Gestão dos espaços escolares
1. A cedência de espaços à comunidade local carece de autorização do Diretor, que informará, se for o caso, o
respetivo coordenador de estabelecimento. No caso das escolas do 1.º ciclo, deverá ser auscultada a CMO.
2. É da responsabilidade da direção, ouvidos os coordenadores de estabelecimento e o conselho pedagógico, definir e
afixar, em local próprio, a distribuição/ocupação dos diferentes espaços escolares, das escolas do agrupamento, com
vista às práticas pedagógicas ou outras, nomeadamente no que se refere às atividades de enriquecimento curricular,
componente de apoio às famílias e prolongamentos de horário.
9.2 Diretores de Instalações
1. O diretor do AELAVQ é o responsável pela nomeação dos diretores de instalações.
2. O diretor de instalações é o principal responsável pelo controlo, manutenção e coordenação dos recursos materiais
e espaços das salas específicas e instalações desportivas.
3. Ao diretor de instalações compete:
a) zelar pelas instalações escolares a seu cargo, nomeadamente no que respeita à limpeza, manutenção, salubridade
e segurança de todos os espaços interiores e exteriores de cada edifício escolar;
b) apresentar à direção uma proposta de regimento específico com regras e critérios de funcionamento e utilização
das instalações a seu cargo e promover o seu cumprimento, após aprovação pela direção;
c) assegurar, em conjunto com cada escola, procedimentos que contribuam para uma maior sensibilização de todos
e para o desenvolvimento de comportamentos coletivos de higiene e segurança.
d) elaborar e atualizar o inventário do equipamento e material a seu cargo;
e) divulgar junto de cada departamento curricular/grupo de recrutamento, os recursos materiais existentes nas
instalações;
f) apresentar propostas devidamente fundamentadas para aquisição de material e equipamento;
g) dispor e organizar o material nos respetivos locais;
h) informar a direção de qualquer anomalia verificada;
i) assegurar o registo das novas aquisições de material, tendo em conta o controlo do mesmo;
j) orientar os assistentes operacionais do setor para um correto manuseamento dos equipamentos e materiais.
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4. No final do ano letivo, cada diretor de instalações deverá apresentar ao Diretor um relatório referente às respetivas
instalações, em impresso próprio, contendo as condições das instalações e dos materiais, uma relação de necessidade,
entre outros aspetos relevantes.
9.3 Acesso às Instalações e Espaços Escolares
1- Os alunos, professores e funcionários têm o acesso às instalações e espaços escolares regulamentado nos
procedimentos específicos das escolas; nas escolas com cartão SIGE, é obrigatório a sua utilização, por parte dos
alunos, professores e funcionários, na entrada e saída dos recintos escolares.
2- Os visitantes devem identificar-se junto do assistente operacional na portaria e indicar o serviço a que se dirigem,
sendo preenchido um documento identificativo que será entregue à saída devidamente assinado pelo serviço que o
recebeu. O assistente operacional comunicará telefonicamente com o serviço pretendido pelo visitante.
3 - O acesso a cada escola do AELAVQ a estranhos que não apresentem um motivo justificável para a sua entrada ou
permanência não é permitido, sendo nesses casos chamado à entrada o responsável adequado. Sempre que causem
perturbações não resolúveis por funcionários ou segurança, deverá a direção ser informada a fim de tomar as devidas
providências, recorrendo, se necessário à intervenção da Escola Segura.
4 - Não é permitida a circulação e o estacionamento de veículos no recinto escolar, com exceção das viaturas de
pessoas com mobilidade condicionada, de fornecedores e de socorro. A entrada de veículos, que não os previstos, só
será permitida em casos excecionais, com prévia autorização da direção.
5 - Toda na circulação automóvel no recinto escolar terá sempre o acompanhamento de um funcionário a pé com
sinalização adequada, de forma a prevenir eventuais acidentes.

9.4 Utilização de Instalações e Equipamentos em cada escola do AELAVQ
1- A gestão da utilização das instalações e equipamentos deve ser de forma a assegurar uma qualidade educativa
mediante a rentabilização dos recursos existentes em cada escola, através de:
a) uma adequação às reais necessidades dos alunos.
b) uma criação de ambientes educativos que proporcionem bem-estar nessa escola.
2- Devem ser considerados responsáveis pelas instalações e equipamentos específicos de cada escola, todos aqueles
que, no exercício das suas funções, utilizem ou assegurem o funcionamento dessas instalações e equipamentos.
3- No ginásio, pavilhões, no campo polidesportivo exterior, devem apenas ser utilizados equipamentos desportivos
adequados às atividades de educação física e desporto escolar, devidamente montados e regulados e em boas
condições de conservação e limpeza.
4- A utilização das instalações desportivas obedece as seguintes prioridades:
a) atividades curriculares;
b) atividades de complemento curricular (Desporto Escolar);
c) atividades físicas e desportivas, em grupos organizados por professores, alunos, funcionários ou encarregados de
educação;
d) atividades desportivas do movimento associativo;
e) instituições ou grupos particulares.
5- Para as atividades com utilização das instalações desportivas cuja realização não implica responsabilidade direta
dos grupos de recrutamento 260 e/ou 620, deverá ser sempre estabelecido um protocolo que especifique claramente
as regras de utilização e a responsabilidade dos utilizadores.
6-O responsável máximo pela segurança das escolas é o seu órgão de gestão, que poderá delegar num professor
delegado para a segurança.
7- A segurança dentro do recinto deverá ser assegurada pela vigilância constante de assistentes operacionais,
coadjuvados, sempre que necessário e possível, por um elemento do Gabinete de Segurança do MEC;
8- Para preservar a operacionalidade do edifício escolar e, em particular, para permitir, sempre que necessário, o
acesso de ambulâncias e as viaturas dos bombeiros a todos os pontos do edifício, as vias de acesso e circulação nas
imediações e no interior do recinto escolar devem manter-se desimpedidas.
9- Cada escola do agrupamento deve assegurar que as fixações e os sistemas de segurança dos equipamentos
desportivos são verificados periodicamente. Os registos das verificações devem ser mantidos pela direção.
10- Cada escola do agrupamento deve assegurar que os equipamentos, as instalações técnicas, as instalações elétricas
e de gás são verificadas e mantidas, de forma a evitar acidentes pessoais decorrentes do uso normal. As instalações de
gás e os respetivos equipamentos devem ser vistoriados e inspecionados de dois em dois anos por entidade
devidamente credenciada. Os registos das verificações devem ser mantidos pela direção.
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9.5 Estrutura de Emergência
1- Os edifícios escolares do AELAVQ estão dotados de meios próprios de primeira intervenção – extintores, bocas de
incêndio, que facilitam, de maneira rápida e eficaz, as operações de combate a incêndio.
2- Todas as escolas do AELAVQ estão, ainda, dotadas de um Plano de Emergência que tem como objetivo a
preparação e a organização dos meios próprios de cada escola visando circunscrever os sinistros e limitar os seus
danos, sistematizar a evacuação enquadrada dos ocupantes e facilitar a intervenção dos bombeiros.
3- Os planos de emergência são submetidos ao conselho geral pelo Diretor, no mínimo de 2 em 2 anos, com a
alterações necessárias a garantir uma adequação à realidade.
4- O diretor do AELAVQ ou em quem ele delegue expressamente a responsabilidade operacional da segurança
assegura a cooperação e a articulação do agrupamento com:
a) bombeiros e proteção civil;
b) polícia (nomeadamente “Escola Segura”).
c) serviços centrais e regionais do MEC, em todas as matérias relativas aos conteúdos atrás referidos.
5- O responsável operacional pela segurança coordena a elaboração dos planos de prevenção e de evacuação,
envolvendo outros membros da comunidade educativa, e coordena, igualmente, a organização e a pormenorização
das ações e dos procedimentos a adotar numa situação de emergência.

9.6 Publicidade e Aluguer de Instalações
1- O AELAVQ pode celebrar contratos de publicidade ou aluguer das instalações, pontual ou regularmente, mediante
protocolo a estabelecer entre o órgão de gestão e os potenciais contratantes, de acordo com a legislação em vigor; no
caso das escolas do 1º ciclo, validará o contrato com a Câmara Municipal de Oeiras.
2-O Diretor abrirá candidaturas à comunidade escolar em setembro, antes do início de cada ano letivo, assegurando a
divulgação via site do agrupamento.
3- Nos protocolos a estabelecer, deverão estar expressamente mencionados o valor do aluguer, o pagamento do
funcionário de apoio, reparação ou pagamento de eventuais danos e limpeza das instalações quando for caso disto.
4- As condições a acordar deverão considerar consistência de critérios entre as escolas.
5- A aplicação da receita deve ser prioritariamente dirigida para a melhoria das instalações e infraestruturas.

9.7 Cedência de Equipamentos
1- A cedência de equipamentos entre escolas do AELAVQ é articulada entre os coordenadores dos estabelecimentos
envolvidos, com conhecimento da direção.
2- A cedência de equipamentos para fora do AELAVQ é decidida pelo Diretor.

PARTE 10 – DISPOSIÇÕES COMUNS

10.1 Circulação da informação
1- Todos os membros da comunidade educativa devem ser informados dos assuntos relevantes que a esta digam
respeito. Assim, visando a comunicação entre os órgãos de administração e gestão e a comunidade escolar, devem
estes definir, em cada regimento, a forma de divulgar os assuntos tratados e as deliberações tomadas nos diversos
órgãos.
2- Devem ser criados mecanismos de comunicação e informação que assumam a forma de placard(s) informativo(s)
e/ou folha(s) informativa(s) ou outros da responsabilidade dos diversos órgãos e setores de cada escola,
nomeadamente nos sites do AELAVQ.
3- As comunicações gerais dirigidas aos alunos deverão ser lidas em sala de aula.
4- É permitido divulgar, no recinto escolar e nas páginas na Internet, atividades ou outra informação de interesse para
a comunidade, desde que com autorização prévia da direção.
5- É proibido afixar ou distribuir publicidade ou propaganda dentro das instalações da escola sem dela ter dado
conhecimento prévio ao órgão de gestão e obtido a necessária autorização.
6- Os responsáveis pela afixação da informação devem providenciar no sentido de que seja retirada, oportunamente,
toda a informação desatualizada.
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7- A autorização para a exposição e venda de artigos de interesse didático ou pedagógico no interior da escola é
estritamente da responsabilidade do órgão de gestão.

10.2 Eleições
1. As assembleias eleitorais são convocadas pelo presidente, em exercício de funções, do órgão a que respeitam ou
por quem legalmente o substitua.
2. Os processos eleitorais realizam-se por sufrágio secreto e presencial, salvo as situações em que os estatutos dos
órgãos em causa determinem de forma distinta.

10.3 Convocatórias de reuniões e atos oficiais
1. As convocatórias para reuniões de estruturas do AELAVQ com regras específicas, nomeadamente expressas no seu
regimento, não carecem do previsto neste ponto.
2. A convocação de qualquer reunião ou ato de carácter oficial deve ser feita com a antecedência mínima de 72 horas,
através de convocatória, preferencialmente por via eletrónica. Ressalvam-se reuniões extraordinárias que serão
comunicadas até 24 horas anteriores à data de realização devendo, nesse caso, ser feita aos interessados
comunicação expedita e individualizada, pelo meio que se considere mais adequado.
3. As convocatórias das reuniões devem mencionar a ordem de trabalhos.

10.5 Regimentos Internos
1. Os órgãos de administração e gestão e as estruturas de orientação educativa previstos na lei e no presente
regulamento elaboram os seus próprios regimentos, onde deve constar (salvo para situações legisladas ou
regulamentadas):
a) o processo de eleição do presidente/coordenador, se for o caso;
b) o processo de substituição do presidente ou do coordenador nas ausências deste;
c) as competências do presidente/coordenador;
d) a periodicidade das reuniões ordinárias;
e) o formato do impresso para convocatórias das reuniões ordinárias bem como os critérios dos destinatários;
f) as normas para a convocatória de reuniões extraordinárias;
g) o processo e prazos de agendamento de matérias para a ordem de trabalhos das reuniões, bem como para a
apresentação de questões prévias à ordem de trabalhos;
h) as formas de votação;
i) o “quórum” das deliberações;
j) o registo dos trabalhos das reuniões e respetivas deliberações;
k) as regras de revisão do regimento;
l) outras normas de organização interna, explicitando a possibilidade de funcionamento em plenário ou por secções,
devendo neste caso, procederem à respetiva identificação.
2. O regimento deve ser elaborado no prazo legalmente estabelecido, tendo em conta o disposto no Código do
Procedimento Administrativo.
3. Os regimentos internos dos estabelecimentos de educação e de ensino devem encontrar-se disponíveis para
consulta pela comunidade escolar, nomeadamente nos serviços administrativos e na página do agrupamento.

PARTE 11 – DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Regime subsidiário
1. Em tudo o que não esteja especialmente regulado e não contrarie o disposto no presente regulamento e respetiva
legislação complementar, são aplicáveis, com as devidas adaptações, as disposições constantes da legislação geral da
função pública.
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11.2 Omissões
1. Nos casos omissos no presente RI, o processo de decisão compete aos órgãos de administração e gestão do
agrupamento, na sequência da análise das situações em concreto e de acordo com as respetivas competências
definidas na lei e neste RI.

11.3 Revisão do RI
1. O presente RI será revisto nos termos da lei.
2. Qualquer proposta de alteração ao RI tem de ser submetida ao residente do conselho geral, com antecedência
mínima de dez dias úteis, em relação à data da reunião em que integrará a ordem de trabalhos.

11.4 Divulgação do RI

1. O RI do AELAVQ, encontra-se disponível para consulta permanente pelos membros da comunidade escolar:
- na escola sede: nos serviços administrativos, na portaria, no gabinete da direção e nos serviços de reprografia; e
nas restantes escolas do agrupamento, na portaria e coordenação.
2. O RI encontra-se igualmente disponível nos sites da Internet do AELAVQ, bem como das escolas em que exista e
ainda nos sites das APEE do AELAVQ, quando existentes.
3. Sempre que ocorram revisões do RI (global ou parcial de algum anexo), será emitido um comunicado do Diretor no
site do AELAVQ.

11.5 Entrada em vigor do RI
1. O RI entra em vigor no dia útil subsequente à data de aprovação.

Aprovado em reunião de Conselho Geral a 16 de junho de 2016

A Presidente do Conselho Geral
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ANEXO A - Legislação de Enquadramento ao RI
Regime de Autonomia das Escolas – DL n.º 137/2012, de 2 de julho
Lei de Bases do Sistema Educativo – Lei n.º 46/1986, de 14 de outubro
Estatuto do Aluno – Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro
Estatuto da Carreira Docente – DL n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo DL nº
146/2013 de 22 de outubro
Educação Especial – DL n.º 3/2008, de 7 de janeiro
Regime Jurídico das Autarquias Locais - Lei nº 75/2013, de 12 de setembro
Contrato De Educação E Formação Municipal - Oeiras
Cursos Profissionais – Ver Agência Nacional para a Qualificação
Código do Procedimento Administrativo – DL nº 4/2015, de 7 de janeiro

37

Regulamento Interno – AELAVQ

ANEXO B - Instrumentos

1. Relatório anual de atividades, que relaciona as atividades efetivamente realizadas pela escola, identificando os
recursos utilizados nessa realização e efetua uma análise crítica dos resultados obtidos, numa perspetiva de
desenvolvimento organizacional sustentável;
2. Balanço social, que sistematiza e organiza a informação relativa à gestão dos recursos humanos e cuja análise
possibilita o estudo da evolução de indicadores relativos aos grupos profissionais a exercer funções na escola,
permitindo o conhecimento do seu perfil institucional em diferentes aspetos, designadamente quanto à média etária,
habilitações, docentes do quadro de agrupamento, docentes contratados, relação jurídica de emprego, prestação de
trabalho e absentismo, formação profissional e encargos financeiros que suportam as despesas com pessoal. Será
assim cumprido o dever de prestação de contas sobre o efetivo e respetivas condições de serviço público,
possibilitando, em simultâneo, a construção de instrumentos de gestão que permitam a otimização e consolidação do
capital humano da escola.
3. Conta de gerência, que relaciona as receitas obtidas e despesas realizadas pelo AELAVQ, complementado pelo
respetivo relatório de contas do exercício;
4. Relatório de autoavaliação, que procede à identificação do grau de concretização dos objetivos fixados no projeto
educativo do agrupamento, à avaliação das atividades realizadas nas escolas do AELAVQ e da sua organização e
gestão, designadamente no que diz respeito aos resultados escolares e à prestação do serviço educativo. Devem-se
evidenciar eventuais desvios entre os objetivos propostos e o nível de concretização dos mesmos, apontando-se as
melhores soluções para os problemas detetados.
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ANEXO C - Eleições dos Representantes para o Conselho Geral

1. Eleição dos Representantes do pessoal docente

1. O processo eleitoral realiza-se nos 20 dias anteriores ao termo do respetivo mandato.
2. As convocatórias devem indicar as normas práticas pelas quais se irá reger o processo eleitoral.
3. As mesas eleitorais serão definidas em reunião de docentes do agrupamento convocada para o efeito.
4. Os representantes do pessoal docente no Conselho Geral são eleitos pelo respetivo corpo eleitoral, constituído pelo
pessoal docente e formadores em exercício efetivo de funções nas escolas do Agrupamento.
5. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em igual número ao dos respetivos
representantes no Conselho Geral, bem como dos candidatos a membros suplentes.
6. As listas do pessoal docente devem assegurar as representações de todos os níveis.
7. As listas devem ser rubricadas pelos respetivos candidatos.
8. As listas deverão ser entregues até 96 horas (quatro dias úteis) antes do início do ato eleitoral na secretaria da
escola, devendo ser rubricadas pelo coordenador técnico e aposto o carimbo da escola com a data de entrega, e
seguidamente afixadas nos locais apropriados.
9. Caso os candidatos das listas o pretendam, podem indicar dois representantes para o acompanhamento do ato
eleitoral.
10. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com a legislação em vigor.
11. Do ato eleitoral, será lavrada ata pelos membros da mesa que a assinarão, bem como os representantes das listas
concorrentes.
12. No prazo de oito dias, o Diretor enviará a ata da assembleia eleitoral para conhecimento do Diretor Geral da
Administração Escolar.

2 Eleição dos Representantes do pessoal não docente

1. O processo eleitoral realiza-se nos 20 dias anteriores ao termo do respetivo mandato.
2. As convocatórias devem indicar as normas práticas pelas quais se irá reger o processo eleitoral.
3. As mesas eleitorais serão definidas em reunião de docentes do agrupamento convocada para o efeito.
4. Os representantes do pessoal docente no Conselho Geral são eleitos pelo respetivo corpo eleitoral, constituído pelo
pessoal não docente em exercício efetivo de funções nas escolas do Agrupamento.
5. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em igual número ao dos respetivos
representantes no Conselho Geral, bem como dos candidatos a membros suplentes.
6. 8. As listas do pessoal não docente devem assegurar a representação dos assistentes operacionais e dos assistentes
técnicos.
7. As listas devem ser rubricadas pelos respetivos candidatos.
8. As listas deverão ser entregues até 96 horas (quatro dias úteis) antes do início do ato eleitoral na secretaria da
escola, devendo ser rubricadas pelo coordenador técnico e aposto o carimbo da escola com a data de entrega, e
seguidamente afixadas nos locais apropriados.
9. Caso os candidatos das listas o pretendam, podem indicar dois representantes para o acompanhamento do ato
eleitoral.
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10. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com a legislação em vigor.
11. Do ato eleitoral, será lavrada ata pelos membros da mesa que a assinarão, bem como os representantes das listas
concorrentes.
12. No prazo de oito dias, o Diretor enviará a ata da assembleia eleitoral para conhecimento do Diretor Geral da
Administração Escolar.

3. Eleição dos Representantes dos alunos

1. O processo eleitoral realiza-se nos 20 dias anteriores ao termo do respetivo mandato.
2. As convocatórias devem indicar as normas práticas pelas quais se irá reger o processo eleitoral.
3. Os representantes dos alunos é eleito pelo corpo eleitoral da Associação de Estudantes da Escola que tem ensino
secundário, conforme definido nos respetivos estatutos.
4. As listas devem conter a indicação do candidato a membro efetivo, bem como do candidato a membro suplente.
5. Os candidatos devem, de acordo com a lei, ser maiores de 16 anos e não se devem encontrar a frequentar o último
nível de ensino.
6. As listas devem ser rubricadas pelos respetivos candidatos.
7. As listas deverão ser entregues até 96 horas (quatro dias úteis) antes do início do ato eleitoral ao Presidente da
Mesa da Assembleia da Associação de Estudantes, e seguidamente afixadas nos locais apropriados.
8. Caso os candidatos das listas o pretendam, podem indicar um representante para o acompanhamento do ato
eleitoral.
9. Do ato eleitoral, será lavrada ata pelos membros da mesa que a assinarão, bem como os representantes das listas
concorrentes.
10. Será entregue cópia da ata ao Diretor no prazo de 8 dias.

4. Eleição dos Representantes dos pais e encarregados de educação

1. O processo eleitoral realiza-se nos 20 dias anteriores ao termo do respetivo mandato.
2. As convocatórias devem indicar as normas práticas pelas quais se irá reger o processo eleitoral.
3. Os representantes dos pais e encarregados de educação, são eleitos, de acordo com a lei, em Assembleia Geral de
Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento.
4. A lista é, de acordo com a lei, construídas por proposta das Associações de Pais e Encarregados de Educação (APEE)
e deve ser representativa de todos os ciclos e do maior número de escolas que for possível.
5. A lista deve conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, bem como dos candidatos suplentes e ser
rubricada pelos respetivos candidatos. Deve ainda identificar quais dos candidatos se constituem como 1º e 2º portavoz (que se substituem entre si), para interação com as APEE e para transmitir no Conselho Geral posições
concertadas.
8. A lista deverá ser entregue até 96 horas (quatro dias úteis) antes do início do ato eleitoral ao emissor da
convocatórias, e seguidamente afixadas nos locais apropriados e divulgadas pelas Associações de Pais e Encarregados
de Educação nas respetivas plataformas de comunicação.
9. A reunião da Assembleia Geral de Pais e Encarregados de Educação será aberta pelo emissor da convocatória, que
conduzirá os trabalhos até constituição da mesa para o ato eleitoral.
11. Do ato eleitoral, será lavrada ata pelos membros da mesa que a assinarão, bem como os representantes das listas
concorrentes.
12. Será entregue cópia da ata ao Diretor no prazo de 8 dias.
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ANEXO D – Critérios de Avaliação do Desempenho do Diretor (Interna)
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO DIRETOR - Avaliação Interna
Pontuações: 1 (mínimo) a 10 (máximo)
COMPROMISSOS
Eficáci
a

Pesos
50%
Eficiên
Qualidad
cia
e

Soma das pontuações obtidas / N.º de compromissos, arredondada às unidades - A
COMPETÊNCIAS

40%



13%

LIDERANÇA

Capacidade para se focalizar na concretização dos objetivos definidos e garantir que os resultados desejados são
alcançados.
Capacidade para dirigir e influenciar positivamente os colaboradores, mobilizando-os para os objetivos definidos e
estimular a iniciativa e a responsabilização.
Capacidade para equacionar soluções, dar orientações e tomar medidas, assumindo as responsabilidades
decorrentes das mesmas.
Total Liderança - Soma das pontuações obtidas / 3, arredondada às unidades - B


13%

VISÃO ESTRATÉGICA

Capacidade para analisar o ambiente interno e externo, antecipar a sua evolução e prever os impactos no
agrupamento.
Capacidade para diagnosticar necessidades de mudança, aderir a inovações e tecnologias com valor significativo
para a melhoria do funcionamento do agrupamento e dos desempenhos individuais.
Total V Estratégica - Soma das pontuações obtidas / 2, arredondada às unidades - C


10%

GESTÃO

Capacidade para programar, organizar e controlar a atividade do agrupamento, definindo objetivos,
determinando prioridades e estabelecendo prazos.
Capacidade de gerir os recursos disponíveis, otimizando-os através da melhoria e racionalização dos processos e
redução de custos.
Total Gestão - Soma das pontuações obtidas / 2, arredondada às unidades -D


REPRESENTAÇÃO EXTERNA

Capacidade para representar o agrupamento em grupos de trabalho, reuniões ou eventos, de âmbito nacional ou
internacional.
Capacidade para promover a imagem do agrupamento.
Total Rep Externa - Soma das pontuações obtidas / 2, arredondada às unidades - E
FORMAÇÃO CONTÍNUA

4%

10%

Total Formação Contínua - F
Classificação Final Avaliação Interna = (0,5xA) +(0,13xB) +(0,13xC) +(0,10xD) +(0,04xE) +(0,1xF) arredondada às milésimas
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Indicadores de medida para COMPROMISSOS [1-4: Fraco; 5-6: Razoável; 7-8: Bom; 9: Muito Bom; 10: Excelente]
EFICÁCIA
1-4
Não atinge os objetivos
definidos ou atinge
menos de metade dos
mesmos e os resultados
ficam aquém dos
esperados.
EFICIÊNCIA
1-4
Não revela, ou revela
insuficiente, adequação
dos procedimentos e
métodos utilizados para
otimização dos recursos
disponíveis face aos
resultados esperados.
QUALIDADE
1-4
Não contribui ou
contribui pouco para a
satisfação de
necessidades dos
intervenientes da
comunidade educativa.

5-6
Atinge maioritariamente
os objetivos definidos e os
resultados ficam
parcialmente aquém dos
esperados.

7-8
Atinge os objetivos
definidos e obtém
globalmente os
resultados esperados.

9
Atinge os objetivos
definidos e obtém os
resultados esperados.

10
Atinge os objetivos
definidos e ultrapassa os
resultados esperados.

5-6
Revela alguma adequação
dos procedimentos e
métodos utilizados para
otimização dos recursos
disponíveis face aos
resultados esperados.

7-8
Revela boa adequação
dos procedimentos e
métodos utilizados para
otimização dos recursos
disponíveis face aos
resultados esperados.

9
Revela muito boa
adequação dos
procedimentos e
métodos utilizados para
otimização dos recursos
disponíveis face aos
resultados esperados.

10
Revela excelente
adequação dos
procedimentos e
métodos utilizados para
otimização dos recursos
disponíveis face aos
resultados esperados.

5-6
Contribui razoavelmente
para a satisfação de
necessidades dos
intervenientes da
comunidade educativa.

7-8
Contribui bem para a
satisfação de
necessidades e
expectativas dos
intervenientes da
comunidade educativa.

9
Contribui muito bem para
a satisfação de
necessidades e
expectativas dos
intervenientes da
comunidade educativa.

10
Contribui inteiramente
para a satisfação de
necessidades e
expectativas dos
intervenientes da
comunidade educativa.
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Indicadores de medida para COMPETÊNCIAS [1-4: Fraco; 5-6: Razoável; 7-8: Bom; 9: Muito Bom; 10: Excelente]
LIDERANÇA
1-4
5-6
7-8
9
10
Demonstra fraca
Demonstra razoável
Demonstra boa
Demonstra muito boa
Demonstra excelente
capacidade para se
capacidade para se
capacidade para se
capacidade para se
capacidade para se
focalizar na concretização
focalizar na concretização
focalizar na concretização
focalizar na concretização
focalizar na concretização
dos objetivos definidos e
dos objetivos definidos e
dos objetivos definidos e
dos objetivos definidos e
dos objetivos definidos e
garantir que os resultados garantir que os resultados garantir que os resultados garantir que os resultados garantir que os resultados
desejados são
desejados são
desejados são
desejados são
desejados são
alcançados.
alcançados.
alcançados.
alcançados.
alcançados.
Demonstra fraca
Demonstra razoável
Demonstra boa
Demonstra muito boa
Demonstra excelente
capacidade para dirigir e
capacidade para dirigir e
capacidade para dirigir e
capacidade para dirigir e
capacidade para dirigir e
influenciar positivamente
influenciar positivamente
influenciar positivamente
influenciar positivamente
influenciar positivamente
os colaboradores,
os colaboradores,
os colaboradores,
os colaboradores,
os colaboradores,
mobilizando-os para os
mobilizando-os para os
mobilizando-os para os
mobilizando-os para os
mobilizando-os para os
objetivos definidos e
objetivos definidos e
objetivos definidos e
objetivos definidos e
objetivos definidos e
estimular a iniciativa e a
estimular a iniciativa e a
estimular a iniciativa e a
estimular a iniciativa e a
estimular a iniciativa e a
responsabilização.
responsabilização.
responsabilização.
responsabilização.
responsabilização.
Demonstra fraca
Demonstra razoável
Demonstra boa
Demonstra muito boa
Demonstra excelente
capacidade para
capacidade para
capacidade para
capacidade para
capacidade para
equacionar soluções, dar
equacionar soluções, dar
equacionar soluções, dar
equacionar soluções, dar
equacionar soluções, dar
orientações e tomar
orientações e tomar
orientações e tomar
orientações e tomar
orientações e tomar
medidas, assumindo as
medidas, assumindo as
medidas, assumindo as
medidas, assumindo as
medidas, assumindo as
responsabilidades
responsabilidades
responsabilidades
responsabilidades
responsabilidades
decorrentes das mesmas.
decorrentes das mesmas.
decorrentes das mesmas.
decorrentes das mesmas.
decorrentes das mesmas.
VISÃO ESTRATÉGICA
Demonstra fraca
Demonstra alguma
Demonstra boa
Demonstra muito boa
Demonstra excelente
capacidade para analisar
capacidade para analisar
capacidade para analisar
capacidade para analisar
capacidade para analisar
o ambiente interno e
o ambiente interno e
o ambiente interno e
o ambiente interno e
o ambiente interno e
externo, antecipar a sua
externo, antecipar a sua
externo, antecipar a sua
externo, antecipar a sua
externo, antecipar a sua
evolução e prever os
evolução e prever os
evolução e prever os
evolução e prever os
evolução e prever os
impactos no
impactos no
impactos no
impactos no
impactos no
agrupamento.
agrupamento.
agrupamento.
agrupamento.
agrupamento.
Demonstra fraca
Demonstra razoável
Demonstra boa
Demonstra muito boa
Demonstra excelente
capacidade para
capacidade para
capacidade para
capacidade para
capacidade para
diagnosticar necessidades diagnosticar necessidades diagnosticar necessidades diagnosticar necessidades diagnosticar necessidades
de mudança, aderir a
de mudança, aderir a
de mudança, aderir a
de mudança, aderir a
de mudança, aderir a
inovações e tecnologias
inovações e tecnologias
inovações e tecnologias
inovações e tecnologias
inovações e tecnologias
com valor significativo
com valor significativo
com valor significativo
com valor significativo
com valor significativo
para a melhoria do
para a melhoria do
para a melhoria do
para a melhoria do
para a melhoria do
funcionamento do
funcionamento do
funcionamento do
funcionamento do
funcionamento do
agrupamento e dos
agrupamento e dos
agrupamento e dos
agrupamento e dos
agrupamento e dos
desempenhos individuais. desempenhos individuais. desempenhos individuais. desempenhos individuais. desempenhos individuais.
GESTÃO
1-4
Demonstra fraca
capacidade para
programar, organizar e
controlar a atividade do
agrupamento, definindo
objetivos, determinando
prioridades e
estabelecendo prazos.
Demonstra fraca
capacidade de gerir os
recursos disponíveis,
otimizando-os através da
melhoria e racionalização
dos processos e redução
de custos.
REPRESENTAÇÃO EXTERNA
1-4
Demonstra fraca
capacidade para
representar o
agrupamento em grupos
de trabalho, reuniões ou
eventos, de âmbito
nacional ou internacional.
Demonstra fraca
capacidade para
promover a imagem do

5-6
Demonstra razoável
capacidade para
programar, organizar e
controlar a atividade do
agrupamento, definindo
objetivos, determinando
prioridades e
estabelecendo prazos.
Demonstra razoável
capacidade de gerir os
recursos disponíveis,
otimizando-os através da
melhoria e racionalização
dos processos e redução
de custos.

7-8
Demonstra boa
capacidade para
programar, organizar e
controlar a atividade do
agrupamento, definindo
objetivos, determinando
prioridades e
estabelecendo prazos.
Demonstra boa
capacidade de gerir os
recursos disponíveis,
otimizando-os através da
melhoria e racionalização
dos processos e redução
de custos.

9
Demonstra muito boa
capacidade para
programar, organizar e
controlar a atividade do
agrupamento, definindo
objetivos, determinando
prioridades e
estabelecendo prazos.
Demonstra muito boa
capacidade de gerir os
recursos disponíveis,
otimizando-os através da
melhoria e racionalização
dos processos e redução
de custos.

10
Demonstra excelente
capacidade para
programar, organizar e
controlar a atividade do
agrupamento, definindo
objetivos, determinando
prioridades e
estabelecendo prazos.
Demonstra excelente
capacidade de gerir os
recursos disponíveis,
otimizando-os através da
melhoria e racionalização
dos processos e redução
de custos.

5-6
Demonstra razoável
capacidade para
representar o
agrupamento em grupos
de trabalho, reuniões ou
eventos, de âmbito
nacional ou internacional.
Demonstra razoável
capacidade para
promover a imagem do

7-8
Demonstra boa
capacidade para
representar o
agrupamento em grupos
de trabalho, reuniões ou
eventos, de âmbito
nacional ou internacional.
Demonstra boa
capacidade para
promover a imagem do

9
Demonstra muito boa
capacidade para
representar o
agrupamento em grupos
de trabalho, reuniões ou
eventos, de âmbito
nacional ou internacional.
Demonstra muito boa
capacidade para
promover a imagem do

10
Demonstra excelente
capacidade para
representar o
agrupamento em grupos
de trabalho, reuniões ou
eventos, de âmbito
nacional ou internacional.
Demonstra excelente
capacidade para
promover a imagem do
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agrupamento.

agrupamento.

agrupamento.

agrupamento.

agrupamento.

FORMAÇÃO CONTÍNUA


Formação contínua ou cursos de especialização, com aproveitamento, num total não inferior a 50 horas durante,
pelo menos metade do ciclo avaliativo [vide alínea c) do n.º 2 do artigo 37.º do ECD].



Formação contínua ou cursos de especialização nas áreas definidas nas alíneas b), c) e i) do Artigo 56.º do ECD,
respetivamente Administração Escolar, Administração Educacional e Comunicação Educacional e Gestão da
Informação.
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ANEXO E - Departamentos Curriculares
Os departamentos curriculares são os órgãos responsáveis pelo planeamento, definição de estratégias, didática e
avaliação das atividades desenvolvidas pelas áreas que o integram.
1. Composição dos Departamentos Curriculares
Departamento Curricular

Grupo de Recrutamento

Pré-Escolar

100 – Pré-Escolar

1º Ciclo

110 – 1º ciclo

Português

200 – Português (2º ciclo)
210 – Português (2º ciclo)
220 – Português (2º ciclo)
300 - Português

Línguas Estrangeiras

210 – Francês (2º ciclo)
220 – Inglês (2º ciclo)
320 – Francês
330 – Inglês
340 – Alemão
350 - Espanhol

História e Geografia

200 – História e Geografia
(2º ciclo)
410 – História
420 – Geografia

Filosofia e Economia

410 – Filosofia
430 – Economia e Contabilidade
530 – Educação Tecnológica (Secretariado)
290 – Educação Moral e Religiosa

Matemática

230 – Matemática (2º ciclo)
500 – Matemática

Ciências Experimentais

230 – Ciências Naturais (2º ciclo)
510 – Física e Química
520 – Biologia e Geologia

Expressão Artística e Tecnológica

240 – Educação Visual (2º ciclo)
240 – Educação Tecnológica (2º ciclo)
250 – Educação Musical (2º ciclo)
530 – Educação Tecnológica
550 – Tecnologias Informação e Comunicação
600 – Artes Visuais

Educação Física

260 – Educação Física (2º ciclo)
620 – Educação Física

Educação Especial

910 – Educação Especial

2. Funcionamento dos Departamentos Curriculares
1. Os departamentos curriculares reúnem por convocatória dos respetivos coordenadores, por solicitação do Diretor
ou por solicitação de 1/3 dos elementos que o compõem.
2. Deve garantir-se, no mínimo, a realização de uma reunião por período.
3. Outras especificidades de funcionamento dos departamentos curriculares constam dos respetivos regimentos.
3. Competências dos Departamentos Curriculares
Ao departamento curricular compete:
a) Planificar e adequar à realidade do AELAVQ a aplicação dos Planos de Estudo estabelecidos a nível nacional;
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b) Elaborar, nos primeiros trinta dias de mandato, o seu regimento, definindo regras de organização interna;
c) Coordenar as atividades pedagógicas a desenvolver pelos professores do departamento, no domínio da
implementação dos planos curriculares (nas suas componentes disciplinares e no projeto de turma), bem como de
outras atividades educativas;
d) Fomentar a articulação horizontal e vertical do currículo;
e) Analisar e debater questões relativas à adoção de modelos pedagógicos, métodos de ensino e de avaliação,
materiais de ensino/ aprendizagem e manuais escolares;
f) Analisar as cargas horárias para as diferentes disciplinas;
g) Desenvolver, em conjugação com os serviços de educação especial e os diretores de turma/professor titular de
turma/educador titular de grupo, medidas nos domínios da orientação, acompanhamento e avaliação dos alunos,
visando contribuir para o seu sucesso educativo;
h) Colaborar com os diretores de turma/ professor titular de turma/educador titular de grupo na elaboração de
programas específicos integrados nas atividades e medidas de apoio educativo, estabelecidas no contexto do sistema
de avaliação dos alunos do ensino básico;
i) Desenvolver e apoiar projetos educativos de âmbito local e regional, numa perspetiva de investigação/ação, de
acordo com os recursos da escola ou através da colaboração com outras escolas e entidades;
j) Colaborar com o conselho pedagógico na conceção de programas e na apreciação de projetos para a concretização
do projeto-turma;
k) Desenvolver medidas no domínio da formação dos docentes do departamento, quer no âmbito da formação
contínua, quer no apoio aos que se encontram em período probatório;
l) Propor critérios para atribuição de serviço docente, assim como para a gestão de espaços e equipamentos;
m) Elaborar propostas para o Plano Anual das Atividades, tendo em vista a concretização do Projeto Educativo do
agrupamento e proceder à sua avaliação;
n) Aferir os critérios de avaliação em cada nível de cada disciplina/ano.
4. Competências do Coordenador de Departamento Curricular
a) Representar o diretor junto dos docentes do seu departamento;
b) Funcionar como elo entre os docentes do departamento curricular, o diretor e o conselho pedagógico;
c) Convocar e presidir às reuniões do respetivo departamento;
d) Assegurar a participação do departamento na elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto Educativo, bem
como do Plano Anual de Atividades e do Regulamento Interno do agrupamento;
e) Promover a articulação entre a formação inicial e a formação contínua dos professores/educadores do
departamento;
f) Colaborar na identificação das necessidades de formação dos professores/educadores do departamento;
g) Assegurar a articulação entre o departamento e as restantes estruturas de orientação educativa, nomeadamente na
análise e desenvolvimento de medidas de orientação.
h) Promover a articulação entre os professores e o currículo que facilite uma abordagem transversal das
aprendizagens;
i) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o departamento curricular;
j) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo, promovendo a adequação dos
seus objetivos e conteúdos à situação concreta do agrupamento;
k) Promover a articulação com outras estruturas de orientação educativa ou serviços especializados de apoio
educativo do agrupamento, com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica;
l) Propor ao conselho pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares locais e a adoção de medidas
destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos;
m) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia do agrupamento;
n) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando a melhoria da qualidade das
práticas educativas;
o) Apresentar ao diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido;
p) Representar o departamento curricular no conselho pedagógico;
q) Ao coordenador de departamento será atribuída a redução máxima até quatro horas na componente não letiva, em
função do número de professores que integram o respetivo departamento.
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5. Eleição do Coordenador de Departamento
a) O coordenador de departamento é eleito pelo respetivo departamento, de entre uma lista de três docentes,
propostos pelo diretor para o exercício do cargo.
b) Para efeitos do disposto no número anterior considera-se eleito o docente que reúna o maior número de votos
favoráveis dos membros do departamento curricular.
c) Os coordenadores dos departamentos curriculares podem ser exonerados a todo o tempo por despacho
fundamentado do diretor, após consulta ao respetivo departamento.
d) Sempre que se verifique a interrupção de mandato, o diretor designará um novo coordenador nos 15 dias
imediatos à cessação de funções, o qual completará o mandato interrompido.
6. Subcoordenadores de Departamento
1. Haverá lugar a subcoordenação, para coadjuvar o coordenador, nos departamentos, nos 2º e 3º ciclos do ensino
básico e no ensino secundário, com:
- professores de mais de um grupo de recrutamento - Línguas estrangeiras, Ciências Experimentais, História e
Geografia, Filosofia e Economia, Expressão Artística e Tecnológica;
- disciplinas transversais desde o 2º ciclo do ensino básico até ao secundário – Português, Matemática e Educação
Física.
2. O subcoordenador será eleito de entre os dois professores propostos, em conjunto pelo diretor e coordenador de
departamento, tendo em conta a representatividade das diferentes escolas do agrupamento e a proporcionalidade do
número de professores.
3. Ao subcoordenador de departamento será atribuída a redução máxima de duas horas na componente não letiva,
em função do número de professores que integram o respetivo grupo disciplinar.

7. Conselhos de Ano no 1.º ciclo
7.1 Definição, composição e competências dos conselhos de ano do 1º ciclo
1. Os conselhos de ano do 1º ciclo devem planificar, articular, harmonizar e apreciar a eficácia das atividades
desenvolvidas, pelas turmas de um mesmo ano de escolaridade .
2. São constituídos quatro conselhos de ano, um por cada ano de escolaridade do 1º ciclo.
3. Cada conselho de ano é constituído pelos :
a) Professores titulares de turma com o correspondente ano de escolaridade;
b) Professores que, lecionando em turmas com dois ou mais anos de escolaridade tenham na sua turma um maior
número de alunos desse ano de escolaridade;
4. Aos conselhos de ano compete elaborar e aprovar as propostas de avaliação a aplicar em cada ano de escolaridade,
de acordo com os critérios aprovados pelo conselho pedagógico, assumindo na íntegra a responsabilidade da
avaliação dos alunos;
7.2 Funcionamento dos conselhos de ano
Os conselhos de ano reúnem ordinariamente duas vezes por período e, extraordinariamente, sempre que convocados
pelo seu coordenador, a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade de funções ou por solicitação
do conselho pedagógico ou do Diretor.
7.3 Eleição e competências dos coordenadores de ano do 1º ciclo
1. O coordenador de cada ano é eleito pelo respetivo grupo de docentes e compete-lhe:
a) presidir às reuniões do conselho de ano a que pertence;
b) coordenar as planificações das atividades dos respetivos conselhos de ano, articulando estratégias e procedimentos
com os coordenadores do departamento curricular do 1º ciclo;
c) coordenar as práticas pedagógicas e dinamizar a troca de saberes e experiências;
d) fornecer, aos docentes do ano que coordena, a informação e a documentação necessárias ao exercício das suas
competências;
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e) proceder à análise dos resultados da avaliação no final de cada período e apresentar conclusões aos coordenadores
do departamento curricular do 1º ciclo;
f) avaliar a eficácia do trabalho e atividades desenvolvidas pelo conselho de ano.
g) Ao coordenador de cada ano será atribuída a redução máxima duas horas na componente não letiva.
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ANEXO F - Coordenação de Pré-Escolar e de Ciclo
1. Composição dos Conselhos de Coordenação de Pré-escolar e de Ciclo
1.1 O conselho de coordenação do pré-escolar é formado pelos docentes do pré-escolar e dirigido pelo coordenador
de departamento.
1.2 O conselho de coordenação do 1º ciclo é formado pelos docentes deste ciclo e dirigido pelos coordenadores de
departamento.
1.3 O conselho de coordenação do 2º ciclo é formado pelos diretores de turma do 2.º Ciclo do ensino básico e dirigido
por um coordenador de diretores de turma.
1.4. O conselho de coordenação do 3º ciclo é formado pelos diretores de turma do 3.º Ciclo do ensino básico e dirigido
por um coordenador de diretores de turma.
1.5. O conselho de coordenação do ensino secundário é composto pelos diretores de turma do ensino secundário e
dirigido pelo coordenador de diretores de turma.

2. Coordenador de Pré-Escolar e Ciclo
2.1 O coordenador de departamento é eleito pelo respetivo departamento, de entre uma lista de três docentes,
propostos pelo Diretor, para o exercício do cargo.
2.2 O mandato dos coordenadores de pré-escolar e de ciclo é de quatro anos escolares.
2.3 Os coordenadores dos departamentos curriculares podem ser exonerados a todo o tempo, por despacho
fundamentado do Diretor, após consulta ao respetivo departamento.
2.4 Sempre que se verifique a interrupção de mandato, o Diretor promoverá nova eleição nos termos do ponto 2.1.
2.5 Aos coordenadores do pré-escolar e de ciclo compete:
a) Coordenar a ação do respetivo conselho, articulando estratégias e procedimentos;
b) Submeter ao conselho pedagógico as propostas do conselho que coordena;
c) Apresentar ao diretor um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido;
d) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas por lei.
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ANEXO G - Equipa de Educação para a Saúde e Sexualidade
Composição
No agrupamento, a Equipa de Educação para a Saúde, na qual se inclui a Educação Sexual, é constituída por:
a) coordenador, designado pelo Diretor, seguindo os requisitos abaixo mencionados;
b) um representante de cada ciclo, nomeadamente, os coordenadores dos directores de turma do 2º e 3º ciclos e
secundário;
c) um coordenador do 1º ciclo;
d) outros elementos com formação adequada na área.
Funcionamento
1. A Equipa de Educação para a Saúde e Sexualidade reúne trimestralmente, por convocatória do respetivo
coordenador, por solicitação do Diretor ou por solicitação de 1/3 dos elementos que o compõem.
2. As reuniões extraordinárias da Equipa de Educação para a Saúde e Sexualidade poderão ser realizadas conjunta ou
separadamente, no que respeita aos elementos que representam os diversos ciclos, de acordo com o interesse e
funcionalidade dos trabalhos.
3. O coordenador da Educação para a Saúde e Sexualidade usufrui, do número de horas previsto na lei para o
desempenho das suas funções.
Competências
À Equipa de Educação para a Saúde e Sexualidade compete:
a) gerir o gabinete de informação e apoio ao aluno;
b) assegurar as condições para a aplicação dos conteúdos curriculares;
c) promover o envolvimento da comunidade educativa;
d) organizar iniciativas de complemento curricular que julgar adequadas;
e) elaborar, nos primeiros trinta dias de mandato, o seu regimento, definindo regras de organização.
Seleção do Coordenador
1. O coordenador é designado pelo Diretor, ouvido o conselho pedagógico, de entre os docentes que reúnam,
sucessivamente os seguintes requisitos:
a) formação creditada na área da educação para a saúde e educação sexual e experiência adquirida nesta área não
inferior a três anos;
b) formação creditada na área da educação para a saúde e educação sexual;
c) experiência adquirida na área da educação para a saúde não inferior a um ano;
d) ser diretor de turma.
Competências do Coordenador
Ao coordenador da Equipa de Educação para a Saúde e Sexualidade compete:
a) organizar as informações e a documentação necessárias, de acordo com a legislação em vigor;
b) convocar e presidir às reuniões da equipa;
c) assegurar a participação da equipa no desenvolvimento e avaliação do Projeto Educativo, bem como do Plano Anual
de Atividades;
d) coordenar o funcionamento do Gabinete de Apoio ao Aluno;
e) apoiar o diretor de turma, o professor responsável pela educação para a saúde e educação sexual, bem como todos
os demais professores da turma envolvidos na educação sexual, na elaboração do projeto de educação sexual da
turma;
f) apresentar ao Diretor, no final de cada ano escolar, um relatório que contemple:
i) a atividade desenvolvida no âmbito das suas competências;
ii) a atividade desenvolvida pela equipa que coordena;
iii) a implementação das medidas previstas na lei relativamente à educação sexual no AELAVQ;
iv) o balanço do funcionamento do Gabinete de Apoio ao Aluno.
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ANEXO H - Equipa do Plano Tecnológico da Educação (PTE)
As Equipas PTE são estruturas de coordenação e acompanhamento dos projetos do PTE ao nível dos estabelecimentos
de ensino.

Constituição da Equipa PTE
1. A função de coordenador da Equipa PTE é delegada num professor do agrupamento que reúna as competências ao
nível pedagógico, técnico e de gestão adequadas ao exercício das funções de coordenação global dos projetos do PTE
ao nível do estabelecimento de ensino.
2. Os restantes membros da equipa PTE são designados pelo Diretor do agrupamento, ouvido o coordenador da
equipa, de acordo com o previsto nas alíneas seguintes:
a) três docentes que reúnam competências ao nível pedagógico, de gestão e técnico para a implementação dos
projetos do PTE e para a coordenação de outros projetos e atividades TIC ao nível de escola;
b) o chefe dos serviços de administração escolar coordenador técnico, ou quem o substitua;
c) o coordenador da biblioteca escolar.
Funcionamento da Equipa PTE
1. A equipa PTE deve reunir ordinariamente uma vez por mês, por convocatória do respetivo coordenador, por
solicitação do Diretor ou por solicitação de 1/3 dos elementos que a compõem.
2. O coordenador da equipa PTE, bem como os membros, usufrui, sempre que possível, do número máximo de 4
horas semanais previstas na lei para o desempenho das suas funções.
Competências da Equipa PTE
a) Elaborar, no agrupamento, um plano de ação anual para as TIC (Plano PTE) com o objetivo de promover a utilização
das TIC nas atividades letivas e não letivas, rentabilizando os meios informáticos disponíveis e generalizando a sua
utilização por todos os elementos da comunidade educativa. Este plano TIC deverá ser concebido no quadro do
projeto educativo da escola e integrar o plano anual de atividades, em estreita articulação com o plano de formação.
b) Contribuir para a elaboração dos instrumentos de autonomia do AELAVQ (ver Anexo B), integrando a estratégia TIC
na estratégia global do agrupamento.
c) Coordenar e acompanhar a execução dos projetos do PTE e de projetos e iniciativas próprias na área de TIC na
educação, em articulação com os serviços regionais de educação e com o apoio das redes de parceiros regionais.
d) Promover e apoiar a integração das TIC no ensino, na aprendizagem, na gestão e na segurança ao nível de
agrupamento.
e) Colaborar no levantamento de necessidades de formação e certificação em TIC de docentes e não docentes.
f) Fomentar a criação e participação dos docentes em redes colaborativas de trabalho com outros docentes ou
agentes da comunidade educativa.
g) Zelar pelo funcionamento dos equipamentos e sistemas tecnológicos instalados, sendo o interlocutor junto do
centro de apoio tecnológico às escolas e das empresas que prestem serviços de manutenção aos equipamentos.
h) Articular com os técnicos do município que apoiam as escolas do 1.º ciclo do ensino básico do AELAVQ.
Ao Coordenador da Equipa PTE compete:
a) Coordenar a equipa PTE, assegurando o desenvolvimento das competências que lhe estão atribuídas;
b) Coordenar e acompanhar os projetos do PTE do agrupamento.
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ANEXO I - Unidades de Apoio Especializados
O grupo de Educação Especial deverá regimentar a utilização destes espaços de acordo com as necessidades e
tendo sempre em conta a legislação em vigor.

Necessidades educativas especiais dos alunos multideficientes
São as seguintes as necessidades especiais dos alunos multideficientes:
a) Necessidades de apoio individualizado, dado que o ensino de determinadas tarefas, requer técnicas de
trabalho individual com estratégias específicas, que incluem maior número de modelações e repetições em
contextos diversificados;
b) Necessidade de um currículo com objetivos funcionais, relacionado com atividades básicas de autonomia tais
como a higiene, a alimentação ou a mobilidade.

Modalidades de atendimento
1 - As modalidades de atendimento nas unidades são os seguintes:
a) Ambiente estruturado e securizante que melhorem as condições de intervenção e facilitem a participação do
aluno;
b) Equipamentos e materiais específicos que possam de alguma forma facilitar o processo de desenvolvimento e
aprendizagem destes alunos;
c) Apoio Terapêutico.
2 - Nas Turmas/Escola:
a) Facilitar o contacto com outros alunos proporcionando a convivência entre pares: no recreio, no bar, na sala de
aula, na sala de recursos, no ginásio, biblioteca, etc.
b) Organizar atividades conjuntas para que estes contactos sejam facilitados.
c) Apoiar a participação com os outros alunos nas saídas ao exterior: visitas de carácter cultural ou de
divertimento, etc.
e) Criar rotinas de apoio de modo a que os colegas possam participar/auxiliar na adaptação do aluno às atividades
da sala de aula.
f) Reduzir o tempo de duração de algumas atividades, aumentando assim o nível de participação dos alunos.
g) Convidar pessoas (adultos e crianças) para virem participar em atividades juntamente com o grupo.

Critérios de admissão e frequência de alunos nas Unidades
1 - São destinatários das Unidades:
a) Alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da participação num ou vários domínios de vida,
decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente, resultando em dificuldades
continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento
interpessoal e da participação social;
b) Crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 anos e 15 anos;
c) O número de crianças a atender função das estruturas necessárias para cada aluno e dos recursos.
2 – Estas crianças e jovens são integrados em turmas, o mais próximo possível da sua idade cronológica.
Espaço Arco-íris (Unidade de Apoio Especializado para a Educação de Alunos com Multideficiência e Surdo
cegueira congénita)
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1 - Esta Unidade constitui a resposta educativa do AELAVQ no 1º ciclo para os alunos que apresentam
necessidades educativas especiais de carácter permanente, que se enquadram no domínio cognitivo, sensorial e/
ou motor.
2 – De acordo com a legislação, constituem objetivos desta unidade de apoio especializado:
a) Promover a participação destes alunos nas atividades curriculares, de enriquecimento curricular, de
integração social e escolar junto dos pares da turma a que pertencem e da comunidade educativa em geral;
b) Desenvolver respostas educativas diferenciadas e flexíveis, com base no seu perfil de funcionalidade;
c) Assegurar os apoios específicos ao nível das terapias e outros apoios que possam necessitar através da
criação de projetos de parceria com outras instituições.
3 - Promover e apoiar o processo de transição dos jovens para a vida pós escolar.
Espaço Girassol
1 - Esta Unidade constitui a resposta do AELAVQ no 2 e 3 º ciclo para os alunos que necessitem de aumentar o
grau de autonomia em atividades quotidianas.
Sala Horizontes
1 - Esta Unidade constitui a resposta do AELAVQ no 2 e 3 º ciclo para os alunos que que apresentam necessidades
educativas especiais de carácter permanente, que se enquadram no domínio cognitivo, sensorial e/ ou motor.
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ANEXO J - Biblioteca/Centro de Recursos
1. O papel desempenhado pela Biblioteca nas escolas dos nossos dias define-se pela sua dimensão de centro de
recursos multimédia, de livre acesso, proporcionando informação, bem como a produção de documentos, em
diferentes suportes.
2. Na sua função múltipla de espaço de acesso ao conhecimento, de estímulo à curiosidade intelectual e de ocupação
de tempos livres, a Biblioteca Escolar dispõe de espaços flexíveis e articulados, mobiliário e equipamentos específicos,
fundo documental diversificado e uma equipa de professores e técnicos com formação adequada.
3. Objetivos:
a) Apoiar e promover os objetivos definidos no Projeto Educativo do AELAVQ, cooperando com todas as atividades e
projetos, quer curriculares, quer de complemento curricular.
b) Organizar os recursos e a informação, de modo a facilitar a sua utilização, em suportes diversificados: livros, jornais,
revistas, CDs áudio, DVDs, vídeos, CD-ROMS, Internet.
c) Realizar o registo informático do fundo documental.
d) Atualizar o fundo documental.
e) Apoiar os alunos na pesquisa, seleção e tratamento da informação.
f) Promover o gosto pela leitura.
g) Contribuir para o desenvolvimento de hábitos de trabalho conducentes à autonomia e ao gosto pela aprendizagem
ao longo da vida.
h) Organizar e apoiar atividades de animação, que sensibilizem para as questões de natureza cultural e social, num
quadro de construção da cidadania.
i) Proporcionar formas enriquecedoras de ocupação dos tempos livres.
j) Cooperar com entidades exteriores ao AELAVQ, no âmbito do Projeto da Rede das Bibliotecas Escolares:
 Gabinete da RBE - Rede de Bibliotecas Escolares
 Bibliotecas Municipais
 Bibliotecas Escolares do Concelho
4. Política Documental:
a) Ouvidos a Direção e o Conselho Pedagógico e tendo em consideração as solicitações de toda a comunidade
educativa, a política documental é definida em concordância com:
- o currículo nacional;
- o Projeto Educativo e o Plano Curricular do AELAVQ;
- a frequência das várias Bibliotecas;
- as necessidades educativas especiais e as origens multiculturais dos alunos;
- a proporcionalidade equilibrada entre o suporte livro e não livro;
- as estatísticas de consulta e requisição;
- o objetivo de atingir um fundo documental global, equivalente a 10 vezes o número de alunos.
b) O professor Bibliotecário, com o apoio da equipa da Biblioteca, é o principal responsável pela execução da
política documental, decidindo, em última instância, as aquisições documentais, de acordo com a dotação
orçamental consignada para o efeito.
c) Todos os documentos adquiridos pelo AELAVQ serão registados na Biblioteca e receberão o respetivo tratamento
documental, ficando, assim, acessíveis à pesquisa no catálogo respetivo.
d) Os documentos adquiridos pelo AELAVQ (oferta, permuta ou compra) devem situar-se no espaço da Biblioteca,
sem prejuízo de haver requisições a médio e longo prazo devidamente justificadas.
5. Organização/gestão
O horário de funcionamento é afixado anualmente, de acordo com os recursos humanos de que dispõe, sempre no
pressuposto de que, atendendo às necessidades dos alunos, deverá corresponder ao tempo de funcionamento das
atividades letivas.
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a) A Biblioteca/Centro da Escola Sede reparte-se por uma sala principal – com zona de consulta de documentos
impressos, de leitura informal, de consulta da Internet – uma sala de pesquisa e produção informática (sala K azul) e
um anfiteatro.
b) A Biblioteca/Centro das restantes Escolas usam uma sala com zonas de consulta.
c) De acordo com a legislação em vigor a organização e gestão da Biblioteca incumbe a uma equipa educativa, com
um número de quatro professores, incluindo o professor Bibliotecário. Este, nomeado pela Direção, define com este
órgão a constituição da equipa, atendendo à complementaridade de saberes dos seus elementos, bem como
experiência e formação nas áreas de literacia da leitura, da informação e nas tecnologias de informação e
comunicação, numa perspetiva de salvaguarda da continuidade do trabalho.
d) Cada Biblioteca/Centro conta ainda com funcionários a tempo inteiro, com experiência e formação adequadas, e
com um conjunto anualmente variável de professores, com serviço de permanência e acompanhamento dos alunos.
e) A nomeação do professor Bibliotecário, bem como da equipa responsável da Biblioteca, é trienal.
i) Aos restantes elementos da equipa responsável são atribuídos os tempos da componente não letiva, num
mínimo de 18 tempos.
ii)) Anualmente, o professor Bibliotecário apresenta e submete à aprovação do Conselho Pedagógico o Plano de
Atividades da Biblioteca, bem como um Relatório final de avaliação.
iii) O elemento com assento no Conselho Pedagógico fará a ponte com as várias equipas.
6. Ao professor Bibliotecário compete especificamente:
a) Promover as reuniões preparatórias necessárias, em cada início de ano, destinadas à definição de tarefas de cada
um dos elementos da equipa, delas elaborando a respetiva súmula, para conhecimento e aprovação da direção;
b) Organizar e acompanhar o trabalho dos professores colaboradores;
c) Implementar e atualizar o Regimento Interno da Biblioteca, bem como zelar pelo seu cumprimento, após
aprovação pelo Conselho Pedagógico;
d) Dinamizar a elaboração, acompanhar o cumprimento e avaliar em relatório final o Plano Anual de Atividades da
Biblioteca;
e) Procurar estabelecer a articulação entre as atividades promovidas pela Biblioteca com os diversos setores e
projetos existentes na Escola;
f) Executar a política documental definida de acordo com o ponto 4;
g) Realizar e divulgar as estatísticas de frequência e empréstimos:
h) Manter a ligação entre a Biblioteca e entidades exteriores, em particular o Gabinete da RBE, a Biblioteca Municipal
de Oeiras e as Bibliotecas Escolares do Concelho, representando a Biblioteca nas reuniões regulares e outras
atividades neste âmbito realizadas e apresentando os relatórios anuais que lhe são solicitados.
7. De acordo com o seu perfil, experiência profissional e formação, cada um dos restantes elementos da equipa, para
além da participação em todas as atividades atrás enumeradas, está diretamente responsável pela:
- Dinamização de atividades de animação, nomeadamente de promoção da leitura e da escrita;
- Supervisão do equipamento informático;
- Atualização e registo dos materiais audiovisuais;
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ANEXO K - Serviços especializados de apoio educativo/educação especial – SEAE
1. Os SEAE compõem uma estrutura especializada de apoios educativos, e que se destinam a promover a
existência de condições que asseguram a plena integração escolar dos alunos em conjugação com as estruturas
de orientação educativa que se encontram caracterizados neste Anexo.
2 . Constituem os SEAE:
a) Docentes de educação especial (DEE);
b) Docentes de apoio socioeducativo;
c) Unidade de apoio a alunos com multideficiência (UAAM) – ver Anexo I;
d) Serviços de psicologia e orientação (SPO);
e) Outros técnicos de apoio especializado e outras estruturas ou serviços da comunidade.
3. Na prossecução das suas atribuições e no quadro do desenvolvimento do projeto educativo do agrupamento,
os SEAE asseguram a prestação de uma multiplicidade de apoios educativos, nomeadamente: ao agrupamento,
no seu conjunto, aos professores, aos alunos e às famílias
4. A coordenação dos SEAE é assegurada por um docente de educação especial, nomeado pelo diretor.
5. O mandato do coordenador é de quatro anos.

Competências do coordenador dos SEAE
São competências do coordenador do SEAE:
a) Representar estes serviços no conselho pedagógico, em articulação com o Diretor;
c) Convocar as reuniões dos SEAE;
d) Presidir às reuniões;
e) Promover a eficaz articulação destes serviços.
Regime de funcionamento
1. Os horários dos elementos dos SEAE são competência do Diretor, que poderá solicitar a colaboração do
respetivo coordenador.
2. Estes serviços reúnem ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que sejam convocadas
reuniões sobre proposta do respetivo coordenador, ou a requerimento de um terço dos seus membros, ou
sempre que um pedido de parecer do Diretor ou do conselho pedagógico o justifique.
3. A duração das reuniões e a forma de as secretariar serão estabelecidas em regimento próprio.
4. As faltas dadas pelos membros dos SEAE têm a equivalência de dois tempos letivos, sendo registadas pelo
coordenador e comunicadas ao diretor.
5. Os diferentes departamentos dos SEAE devem apresentar ao diretor um relatório crítico anual das atividades
desenvolvidas.
Apoio Educativo
O apoio educativo é constituído por docentes, não titulares de turma, com atribuição de apoio educativo.
São competências dos docentes de apoio educativo:
a) Criar condições que facilitem a diversificação das práticas pedagógicas;
b) Indicar o tipo de apoio considerado mais adequado em função das necessidades detetadas;
c) Colaborar na programação da aplicação das medidas de apoio educativo;
d) Identificar os equipamentos específicos, os materiais e as ajudas técnicas adequadas à promoção do sucesso
educativo;
e) Colaborar com o professor de turma na construção e avaliação de planos de acompanhamento;
f) Colaborar e participar no trabalho com pais e encarregados de educação e com todos os serviços e entidades
que intervêm no processo educativo e reabilitativo;
g) Pronunciar-se e colaborar nas tomadas de decisão, relativamente aos alunos apoiados.
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Modalidades de atendimento a crianças e jovens com apoio educativo
As modalidades de atendimentos no AELAVQ a crianças e jovens com apoio educativo são as seguintes:
a) Apoio na sala de aula;
b) Apoio individual e/ou em pequeno grupo, fora da sala de aula.

Departamento de Educação Especial
O departamento de educação especial é constituído pelo grupo de docência de educação especial, cujos docentes
se encontram distribuídos em função das necessidades educativas verificadas em cada estabelecimento de ensino
do agrupamento. O coordenador do departamento de educação especial é eleito nos termos do ponto 2.1 do
Anexo K .

Constituição do departamento de educação especial
1 - O departamento de educação especial dispõe de uma equipa técnica constituída por todos os docentes
especializados, colocados nos estabelecimentos de educação e ensino que integram o AELAVQ, de modo a apoiar
os alunos com necessidades educativas especiais (NEE).
Competências
Compete aos docentes de Educação Especial as seguintes funções:
a) Contribuir para a igualdade de oportunidades de sucesso educativo para todos os jovens, promovendo a
existência de respostas pedagógicas diversificadas adequadas às suas necessidades específicas e ao seu
desenvolvimento global;
b) Promover a existência de condições na escola para a integração socioeducativa dos jovens com NEE de carácter
permanente;
c) Participar na melhoria das condições e do ambiente educativo numa perspetiva de fomento da qualidade e da
inovação educativa;
d) Articular as respostas a necessidades educativas com os recursos existentes noutras estruturas e serviços;
e) Contribuir para a diversificação de estratégias e métodos educativos de forma a promover o desenvolvimento e
a aprendizagem dos jovens da escola;
f) Colaborar com o órgão de gestão e de coordenação pedagógica e com os professores, na gestão flexível dos
currículos e na sua adequação às capacidades e aos interesses dos alunos;
g) Colaborar na aplicação das medidas previstas no decreto-lei nº 3/2008, de 7 de janeiro;
h) Apoiar os alunos e respetivos professores, no âmbito da sua área de especialidade, nos termos que forem
definidos no projeto educativo da escola;
i) Apoiar os professores no sentido de otimizarem métodos, estratégias e atividades a levar a cabo, nas aulas, com
os alunos com NEE;
j) Apoiar os encarregados de educação e solicitar a sua colaboração como elementos fundamentais no processo
educativo dos seus educados, estabelecendo um elo de ligação entre escola/casa e vice-versa;
k) Fazer as avaliações especializadas dos alunos com NEE, determinando os apoios especializados, as adequações
do processo de ensino e aprendizagem de que o aluno deva beneficiar e as tecnologias da apoio;
l) Elaborar o Relatório Técnico-pedagógico tendo por referência a CIF;
m) Elaborar o Programa Educativo Individual, conjunta e obrigatoriamente pelo docente do grupo ou turma e
pelos Encarregados de Educação;
Funcionamento e articulação
1. Os docentes de Educação Especial funcionam em estrita articulação com educadores de infância, na educação
pré-escolar, professores titulares de turma, no 1º ciclo do EB, conselhos de turma/Diretor de Turma, nos 2º e 3º
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ciclo do EB, que têm alunos com necessidades educativas especiais, na organização curricular, na construção e
avaliação de programas individuais.
2. Os docentes de Educação Especial devem:
a) Participar nas reuniões do conselho de docentes, conselhos de turma e nas reuniões de avaliação;
b) Apresentar relatórios individuais dos alunos sobre os quais presta apoio, no final de cada período;
c) Sensibilizar e esclarecer os pais e encarregados de educação sobre a problemática das necessidades
evidenciadas pelo educando, respeitando sempre princípios de confidencialidade e privacidade.
3. A avaliação especializada a alunos e ou a intervenção dos docentes de Educação Especial, carece de autorização
expressa dos encarregados de educação.
4. Cooperar com os serviços de psicologia e orientação (SPO) relativamente aos planos e programas educativos,
bem como, na colaboração formativa e qualitativa a desenvolver pelas escolas.
5. Cooperar com o Diretor do agrupamento na deteção de necessidades específicas e na organização dos apoios
educativos adequados.

Funções do coordenador
São funções do coordenador:
a) Representar o grupo de educação especial junto do órgão de gestão e nas reuniões do conselho pedagógico;
b) Promover reuniões com os docentes de educação especial de carácter formativo/informativo;
c) Articular a dinâmica do grupo com as orientações emanadas pelo órgão de gestão;
d) Assegurar a elaboração dos planos necessários para os alunos, de acordo com a lei;
e) Elaborar a nível do agrupamento, um levantamento de todos os alunos portadores de NEE com carácter
prolongado;
f) Articular a dinâmica de trabalho do grupo e partilhar experiências com os SPO;
g) Organizar todo o material necessário à concretização do trabalho a desenvolver;
h) Promover a execução das tarefas estabelecidas no plano anual de atividades;
i) Elaborar uma reflexão crítica do trabalho desenvolvido, no final do ano letivo, com vista a reformular os aspetos
que funcionaram menos bem e perspetivar o ano letivo seguinte.
Processo educativo especial e terapêutico
Intervenientes
a) Apoio de docentes de Educação Especial;
b) Apoio permanente de Assistentes Operacionais;
c) Apoio terapêutico em espaço escolar através da cedência de apoio terapêutico especializado, ao abrigo de
legislação específica;
d) Outros serviços externos à escola tais como terapias e consultas.
Sinalização a avaliação das necessidades educativas especiais
O processo de sinalização das necessidades educativas especiais está legislado assim como o processo de
avaliação, o qual será feito pelos serviços especializados de apoio educativo, em articulação com o órgão de
gestão do AELAVQ.
O processo de sinalização das necessidades de apoio educativo por parte do docente titular de turma ou Diretor
de Turma será feito após discussão em conselho de docentes ou conselho de turma respetivamente
Identificação das necessidades educativas especiais de carácter permanente
1. No âmbito do processo de identificação das necessidades educativas especiais de carácter prolongado,
compete aos profissionais referidos no número anterior:
a) Analisar e discutir toda a informação disponível sobre o caso em apreciação;
b) Avaliar, com base na informação disponível, o nível de funcionamento do aluno, tendo em conta as
características dos contextos físicos e sociais onde este se insere;
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c) Explicitar as barreiras que se colocam à aprendizagem e participação do aluno;
d) Decidir se é necessário aplicar medidas e recursos especiais de educação.
2. Nos casos em que os dados disponíveis em apreciação não são suficientes para o exercício das competências
previstas nas alíneas b) e c) do número anterior, os responsáveis pelo processo de identificação definem qual a
natureza das informações complementares de que necessitam, quais as fontes e instrumentos a que será
necessário recorrer e quais os profissionais responsáveis pela recolha dessas informações.
3. Quando os responsáveis pelo processo de identificação entenderem que o caso em apreciação requer o
recurso a uma avaliação especializada por parte de profissionais exteriores à escola, procede às diligências
necessárias com vista a garantir o acesso do aluno aos serviços competentes, sempre com a anuência do
encarregado de educação.
4. Para os alunos que se decida pela não aplicação de medidas e recursos especiais de educação, os serviços
especializados de apoio educativo em articulação com o professor titular da turma ou Diretor de Turma definem
outras medidas de apoio, tal como o apoio socioeducativo, sempre com a anuência do encarregado de educação.
5. Os responsáveis pela definição das medidas de apoio referidas no número anterior verificam anualmente, ou
sempre que necessário, a pertinência ou adequação das mesmas, podendo sempre recomendar a reapreciação.
Seleção das medidas e recursos especiais de educação
1. Sempre que, no âmbito do processo de identificação definido no artigo anterior se concluir pela presença de
necessidades educativas especiais de carácter permanente, é dado início ao processo de elegibilidade.
2. O processo de elegibilidade tem como finalidade eleger as medidas e recursos especiais de educação a aplicar
aos alunos identificados com necessidades educativas especiais de carácter permanente, tendo em vista a sua
integração na legislação em vigor.
Medidas Educativas da Educação Especial
A adequação do processo de ensino e de aprendizagem, integra um conjunto de medidas educativas previstas na
lei e que visam promover a aprendizagem e a participação dos alunos com necessidades educativas especiais de
carácter permanente.
Modalidades de apoio a crianças e jovens com NEE
São as seguintes as modalidades de apoio a crianças e jovens com NEE disponibilizadas pelo AELAVQ:
a) Apoio individualizado na sala de aula;
b) Apoio individual e/ou em pequeno grupo, no horário letivo, fora da sala de aula;
c) Apoio indireto: aos professores titulares da turma, aos pais e/outros técnicos que trabalhem com o aluno, com
vista a fornecer estratégias e metodologia de trabalho ou informação sobre a problemática do aluno.
d) Salas de apoio permanente para as situações em que o aluno seja considerado portador de deficiência grave
(que não permita a sua inclusão a tempo inteiro num meio menos restritivo) – ver Anexo I.

Plano individual de transição
1. O AELAVQ, no respeita da legislação, complementará o programa educativo individual com um plano individual
de transição destinado a promover a transição para a vida pós-escolar e, sempre que possível, para o exercício de
uma atividade profissional com adequada inserção social, familiar ou numa instituição de carácter ocupacional,
que se iniciará no prazo adequado, tendo em conta o previsto na lei
2. O plano individual de transição deve ser datado e assinado pelas entidades previstas na lei.
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ANEXO L - Oferta educativa complementar
No que se refere à oferta educativa complementar do AELAVQ verifica-se o constante na Tabela abaixo:

Estabelecimentos de Educação / Ensino

Oferta Educativa

EB1/ JI Cesário Verde, em Linda-a-Pastora

CAF
Prolongamento de horário

EB1 Gil Vicente, em Queijas

CAF

EB1/ JI Jorge Mineiro, em Queluz de Baixo

CAF
Prolongamento de horário

EB1/ JI Narcisa Pereira, em Queijas

CAF
Prolongamento de horário

EB1 St. António de Tercena, em Tercena

CAF

Escola EB 2,3 Professor Noronha Feio (EBPNF), em
Queijas

Clubes
Oficinas
Eco-Escolas

Escola Secundária Professor José Augusto Lucas (ESPJAL),
em Linda-a-Velha

Clubes
Oficinas
Eco-Escolas
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ANEXO M - Visitas de estudo
1- As propostas da visita de estudo devem conter, devidamente especificados, os seguintes elementos:
a) Objetivos pedagógicos;
b) Locais a visitar;
c) Responsáveis pelo enquadramento dos alunos;
d) Sistema de transporte dos alunos e respetivo itinerário, assim como refeição (para visitas de dia completo);
e) Plano de refeições e reforço alimentar, identificação do(s) local(ais) de paragem para refeição(ões) e respetivos
responsáveis e acompanhantes;
f) Quantificação das verbas a despender e forma de financiamento;
g) Data, com a indicação de hora e local de saída e a previsível hora de chegada;
h) Meios complementares de apoio (documentação, folhetos, guiões de exploração do/s local/ais a visitar).
2- O plano da visita de estudo deve ser entregue à direção com a antecedência mínima de 5 dias úteis; o ajustamento
de datas e outros pormenores devem ser resolvidos diretamente entre os professores proponentes, os respetivos
Diretores de Turma e o órgão de gestão.
3- Na organização de cada visita de estudo deve constar a apresentação obrigatória de um plano de
ocupação/proposta de atividades para os alunos não participantes na visita de estudo e os planos de aula para os
alunos cujos professores se encontram integrados na visita.
4- A seleção dos acompanhantes deve obedecer aos seguintes critérios:
a) Serem professores/educadores dinamizadores da visita;
b) Serem professores da turma;
c) Outros professores, desde que fora do horário letivo;
d) Número de acompanhantes: 1 adulto por cada 15 alunos no 2.º, 3.º ciclos e secundário e no caso de crianças do
jardim de infância e alunos do 1.º ciclo, o rácio será de 10 crianças/alunos para 1 adulto.
5- Sem detrimento do dever de vigilância e custódia que recai sobre as funções dos professores em qualquer
atividade, deverão ser objetivo de corresponsabilização das famílias os eventuais danos que os alunos venham a
causar no decurso da mesma que não estejam cobertos pelo seguro escolar, independentemente de qualquer
procedimento disciplinar.
6- Enquanto atividades da área curricular, as visitas de estudo têm carácter obrigatório e a não participação
corresponde a falta de presença a justificar pelo encarregado de educação; porém, as situações expressas de não
autorização devidamente fundamentadas (como questões éticas ou incapacidade de financiamento) não implicam
qualquer consequência para o aluno, que será encaminhado conforme o plano de ocupação previsto.
7- Para as visitas de estudo aprovadas, os respetivos diretores turma devem:
a) Dar delas conhecimento a todos os professores da turma e aos encarregados de educação, realçando a necessidade
de autorização e de co-responsabilização (preferencialmente na 1ª reunião com estes realizada);
b) Garantir a autorização individual por parte dos encarregados de educação, para cada um dos alunos da turma,
informando das condições de logística associada a cada saída;
c) Assegurar a informação da visita de estudo ao seguro escolar;
d) Informar os professores, cujas aulas coincidam com as horas da realização da visita de estudo, quais os alunos
abrangidos;
e) Garantir uma ação integrada de toda a equipa pedagógica.
f) Garantir o envio aos encarregados de educação e a recolha da autorização/não autorização preferencialmente na
semana anterior à da visita.
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ANEXO N - Classificação das infrações e Grelha orientadora para medidas disciplinares
I. Classificação das infrações
A recorrência pode fazer subir a classificação da gravidade, mesmo não correspondendo ao descritivo.

1.

Infração Leve

A infração não tem consequência para pessoas terceiras e bens. São exemplo:
- Desrespeitar regras de higiene e saúde;
- Não realizar as tarefas solicitadas pelo professor;
- Falar algumas vezes na sala de aula;

2.

Infração Séria

A infração sem consequências significativas para pessoas terceiras e bens. São exemplo:
- Falar sistematicamente na sala de aula;
- Entrar na sala de aula sem autorização, assumindo atitudes incorretas;
- Utilizar o telemóvel ou outro material eletrónico dentro da sala de aula;
- Impedir os colegas de realizarem as tarefas propostas;
- Sair da sala sem autorização.

3.

Infração Grave

A infração com consequências importantes para pessoas terceiras ou bens. São exemplo:
- Insultar um colega;
- Apresentar comportamento ofensivo, nomeadamente gestos impróprios ou ameaçadores a elementos da
comunidade escolar;
- Danificar material escolar por negligência
- Invadir espaços reservados ou saltar o gradeamento do recinto escolar;
- Não acatar diretivas expressas do Diretor.

4.

Infração Muito Grave

A infração que atenta contra a integridade de pessoas ou bens ou incumprimento de legislação à qual esteja associada
coima. São exemplo:
- Agredir fisicamente um colega;
- Recusar obediência afrontando o professor/ assistente operacional;
- Realizar brincadeiras que possam prejudicar a integridade física dos colegas;
- Colocar em causa a imagem da escola, tendo um comportamento incorreto perante terceiros;
- Consumir tabaco ou bebidas alcoólicas na escola.
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5.

Infração Especialmente Grave

A infração que atenta de forma severa contra a integridade de pessoas ou bens ou que pode configurar crime. São
exemplo:
- Possuir uma arma branca ou similar;
- Fazer chantagem;
- Vandalizar ou fazer utilização danosa de bens e equipamentos da escola;
- Realizar fraude relevante na realização de provas de avaliação;
- Atos graves de intimidação, associada a extorsão de bens;
- Insultar um elemento do corpo docente ou não docente;

6.

Infração Extremamente Grave

A infração que configura crime. São exemplo:
- Consumir, facilitar e/ou realizar tráfico de drogas na escola;
- Falsificar documentos ou assinaturas.
- Ameaçar com arma;
- Ações que colocam em risco severo a integridade física dos colegas;
- Roubar ou assaltar um elemento da comunidade escolar;
- Agredir fisicamente um elemento do corpo docente ou não docente;

II. Grelha orientadora para medidas disciplinares

Classificação Infrações

Medida disciplinar

1

2

3

4

5

6

Leve

Séria

Grave

Muito
Grave

Especial.te
Grave

Extrema.te
Grave

De 0 a 1 dia

De 2 a 3 dias

De 4 a 5 dias

De 6 a 7 dias

De 8 a 10 dias
De 11 a 12 dias/Expulsão
/Transferência
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ANEXO O - Prémios e Menções de Mérito
Prémios de Mérito
1. Para efeitos do disposto no Estatuto do Aluno, a comunidade educativa distinguirá anualmente os alunos que, por
classificações de frequência, por mérito, coragem, desenvolvimento de projetos de relevância social, responsabilidade
e nobreza de carácter, revelem formas de estar, individuais ou coletivas, justificativas de louvor e divulgação pública.
O AELAVQ pretende, assim, contribuir para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos seus alunos,
valorizando a dimensão humana do trabalho escolar e criando condições que permitam promover o sucesso escolar e
educativo do aluno.
2. A Menção de Mérito por Valor e/ou por Excelência é divulgada na página eletrónica do AELAVQ.
3. Os prémios de mérito terão natureza simbólica. Caso se decida por prémio de natureza material, estes serão
definidos por Despacho do Diretor.
4. O AELAVQ pode procurar estabelecer parcerias com entidades ou organizações da comunidade escolar no sentido
de garantir os fundos necessários ao financiamento dos prémios de mérito materiais.
5. O Diretor atribui os Diplomas Individuais de Mérito a cada aluno em cerimónia própria no início do ano letivo
seguinte e a menção será registada no processo individual do aluno.
6. Constitui fator impeditivo da atribuição de qualquer distinção o facto de, durante esse ano letivo, o aluno ter sido
sujeito a qualquer medida disciplinar sancionatória.

Mérito por Valor
1. Qualquer entidade escolar, nomeadamente o conselho de turma, o diretor de turma, o delegado de turma ou um
grupo de alunos (número mínimo de 40 alunos), poderá propor os alunos para Quadro de Mérito por Valor, tendo em
conta os critérios do ponto 3.
2. Compete ao conselho de turma a que o aluno pertence, analisar, avaliar a proposta e decidir se o aluno deve ser
distinguido para Quadro de Mérito por Valor, tendo em conta o respeito dos critérios do ponto 3 e reconhecendo ao
aluno uma postura irrepreensível no espaço escolar no que concerne às suas atitudes na relação com os pares,
professores e funcionários e elevado sentido de colaboração com a comunidade educativa.
3. Serão merecedores de distinção os alunos que, tenham tido comportamentos relevantes numa das seguintes áreas:
a) Promoção, orientação e organização de iniciativas culturais e de complemento curricular;
b) Participação e colaboração voluntária em projetos de investigação educativa ou de formação profissional;
c) Criação, produção e divulgação cultural, científica, profissional e ética, que contribuam de forma relevante
para a valorização da escola;
d) Defesa de valores e princípios de justiça e de solidariedade social na comunidade escolar;
e) Atos de coragem e/ou altruísmo na defesa da integridade ou da dignidade humana;
f)
Comportamentos meritórios dos alunos, em benefício comunitário ou social;
4. O Conselho de Turma poderá ainda atribuir uma menção para “Aluno de Turma”, até ao máximo de dois alunos
que se distingam na turma no que respeita cumulativamente a um esforço para um desempenho académico
adequado nas várias disciplinas, colaboração e ajuda aos colegas, cooperação com os professores, assiduidade e
pontualidade. Neste caso, esta referência ficará apenas registada em ata do Conselho de turma e no processo dos
alunos em causa.

Mérito por Excelência
1. Serão distinguidos os alunos que, pelo seu empenho no estudo e no trabalho escolar, tenham superado índices de
avaliação acima da média, no final do 3º período:
a) Sendo aluno do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, ter obtido, a classificação de frequência de nível 5 (cinco) a, pelo
menos, 5 (cinco) das disciplinas, não podendo apresentar nenhuma disciplina com nível inferior a 4 (quatro).
c) Sendo aluno do Ensino Secundário, ter obtido na classificação interna média igual ou superior a 17 (dezassete)
valores, sem nenhuma classificação inferior a 14 (catorze) valores;
Nota: No caso de o aluno frequentar o Ensino Articulado, serão também consideradas as classificações atribuídas às
disciplinas da área de música. A nota de Educação Moral e Religiosa Católica não será considerada para o efeito.
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Menções Especiais de Mérito
1. Se o aluno obtiver ambas as distinções (Mérito por Valor e Mérito por Excelência) do AEVAVQ, no mesmo ano, tem
direito a um Louvor de Mérito Excecional.
2. Se o aluno for distinguido após quatro anos consecutivos num dos Quadros de Mérito do AELAVQ no 1 ciclo do
Ensino Básico tem direito a uma Menção de Mérito no final do 1º ciclo.
3. Se o aluno for distinguido após cinco anos consecutivos num dos Quadros de Mérito do AELAVQ no 2º e 3º ciclo do
Ensino Básico tem direito a uma Menção de Mérito no final do 3º ciclo.
4. Se o aluno for distinguido após três anos consecutivos num dos Quadros de Mérito do AELAVQ no Ensino
Secundário tem direito a uma Menção de Mérito no final do 12º ano de escolaridade
5. Se o aluno figurar num dos Quadros de Mérito do AELAVQ consecutivamente do 5º ao 12º, o aluno tem direito a
uma Menção de Distinção por Percurso Notável.
Prémio Noronha Feio
1- O prémio professor Noronha Feio, instituído pela Câmara Municipal de Oeiras, destina-se a distinguir o aluno da
Escola EB 2,3 Prof. Noronha Feio que, ao longo do ano letivo anterior, se tenha destacado pelo seu elevado nível de
aproveitamento, conjugado com uma atitude cívica e disciplinar exemplar.
2 - O prémio mencionado no número anterior, de valor monetário, é patrocinado pela Câmara Municipal de Oeiras.
3 - Para atribuição do prémio, o departamento curricular de educação física, após a conclusão do processo de
avaliação de final de ano, reúne para decidir qual o aluno vencedor, tendo em consideração os seguintes critérios de
seleção:
a) ser referenciado para o quadro de excelência com o nível cinco na disciplina de Educação Física;
b) ter sido pré-selecionados para a festa do espírito desportivo e não ter antecedentes em procedimentos
disciplinares;
c) de entre os que preencham os critérios das alíneas anteriores, aquele que frequente o ano de escolaridade mais
avançado.
Aplicados estes critérios, em situação de igualdade, o desempate far-se-á pela aplicação sucessiva das seguintes
prioridades, preferindo as anteriores às posteriores:
i) Assiduidade ao longo do ano letivo;
ii) Assiduidade ao longo do ano letivo, na disciplina de educação física;
iii) Historial do aluno ao longo do seu percurso na escola professor Noronha Feio;
iv) Historial do aluno na disciplina de Educação Física ao longo do seu percurso na escola professor Noronha Feio;
v)Assiduidade do aluno ao longo do seu percurso na Escola Professor Noronha Feio.
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ANEXO P – JARDINS DE INFÂNCIA
Normas de funcionamento
1. O regime de funcionamento dos Jardins de Infância rege-se pelo disposto na lei.
2. Quando se encontram a decorrer as atividades letivas, a permanência no recinto escolar por parte da comunidade
escolar deve restringir-se aos dias e horas de atendimento dos encarregados de educação pelos docentes, nas
situações de convocação ou de marcação prévia, atividades festivas alargadas e situações consideradas de
emergência.
3. Toda a criança que frequente o jardim de infância deve ser entregue, em mão, à educadora ou assistente do
mesmo.
5. O horário de funcionamento das atividades educativas é o de acordo com a lei, e será definido, antes do início das
atividades de cada ano letivo.
6. A criança deve cumprir o horário das atividades letivas do jardim de infância tendo em vista o bom
desenvolvimento e acompanhamento das referidas atividades;
7. Sempre que o encarregado de educação necessite de ir buscar o seu educando dentro do horário letivo, deverá
comunicar previamente à educadora;
8. Os intervalos das atividades educativas, dada a sua especificidade, serão cumpridos no horário considerado o mais
indicado para este nível etário.
10. As normas específicas de funcionamento e o material necessário para cada jardim-de infância constaram em
folheto entregue aos Encarregados de educação no início de cada ano letivo.
12. Na situação de ausência temporária imprevista do educador durante o seu horário letivo, as crianças poderão
permanecer com uma assistente operacional sob a supervisão de outra educadora.
13. A entrega das crianças só é permitida às pessoas mencionadas pelo encarregado de educação na ficha de inscrição
por ele preenchida para a frequência do jardim-de infância pelo seu educando;
14. Se não se verificar a condição da alínea anterior a entrega da criança só será permitida perante declaração
assinada pelo encarregado de educação, indicando a pessoa que designou para o fato e a mesma, com o bilhete de
identidade/cartão de cidadão.
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ANEXO Q - Escolas do 1.º ciclo do ensino básico
Normas de funcionamento
1. O Regime de funcionamento das escolas básicas de 1.º ciclo rege-se pelo disposto na lei.
2. Nas escolas com horário em regime normal, as atividades letivas do 1º ciclo (incluindo AEC) decorrerão no período
das 9h00m às 17h30m, cumprindo o período mínimo de uma hora para a hora de almoço.
4. As restantes atividades decorrerão sempre antes e após estes horários
5. Nas escolas com CAF, os portões serão abertos e fechados conforme os horários desta oferta. Nos restantes casos
os portões serão abertos dez minutos antes do início das atividades conforme o horário estabelecido e fechados
quinze minutos depois.
6. É proibida a permanência nas instalações escolares dos pais e encarregados de educação dos alunos, dentro do
horário lectivo, com exceção: da primeira semana de aulas para os alunos do 1º ano, no início e no final das
actividades letivas, e dos alunos com debilidade física e/ou mental em dias de mau tempo.
7. A sinalização das entradas e saídas de e para as atividades letivas far-se-á através de toques de campainha.
8. As normas específicas de funcionamento da escola básica de 1.º ciclo constarão em regimento interno do
estabelecimento de educação e ensino de que faz parte.
9. As AEC e CAF de cada escola reger-se-ão pelos respetivos regimentos.
10. A vigilância dos recreios é da responsabilidade dos docentes em exercício escalados para esse efeito e das
assistentes operacionais; a escala é de forma a garantir o ratio previsto na lei entre nº de alunos e vigilantes.
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ANEXO R - ESCOLAS BÁSICAS DE 2.º E 3.º CICLOS E SECUNDÁRIO
Normas de funcionamento
1. O regime de funcionamento das escolas básicas de 2º e 3º ciclos e secundário rege-se pelo disposto na lei.
2. As escolas funcionam em turno único, decorrendo as atividades entre as 8h30 e as 18h05.
3. A sinalização das entradas e saídas das aulas e das atividades far-se-á através de toques de campainha, respeitandose os tempos lectivos de 50 minutos.
4. Os clubes e oficinas funcionam de acordo com os respetivos regimentos.
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ANEXO S - Cursos Profissionais
Âmbito
1. A criação e a organização dos cursos profissionais obedecem ao estabelecido legalmente.
2. Os Cursos Profissionais têm a duração de três anos letivos e uma carga horária de 3200 horas, incluindo estágio.
3. Os Cursos Profissionais estruturam-se em componentes de formação sociocultural, científica e técnica.

4. Os programas das disciplinas assentam numa estrutura modular dos conteúdos da formação.
5. No final destes cursos os alunos obterão uma Qualificação Profissional de nível IV e um Diploma do Ensino
Secundário.
Avaliação
1. A avaliação é realizada módulo a módulo, tendo por base as competências a desenvolver, nomeadamente as
cognitivas, relacionais e de atitude. A avaliação dos conhecimentos, competências e atitudes deve ser alicerçada em
diversos instrumentos e técnicas de avaliação, adequados aos diferentes objetos de avaliação e a cada um dos
módulos propostos, tendo em consideração as suas características e duração de referência.
2. A avaliação deve ser contínua e contemplar as modalidades previstas na lei: diagnóstico, formativo e sumativa.
3. A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e certificação, ocorrendo:
a) No final de cada módulo;
b) Em reunião do Conselho de Turma de Avaliação;
c) No final da Formação em Contexto de Trabalho/Estágio;
d) Na Prova de Aptidão Profissional (PAP).
4.Todos os módulos com uma taxa de insucesso superior a 40%, estão sujeitos à elaboração de um relatório,
incluindo:
a) Objetivos mínimos do módulo;
b) Causa do insucesso;
c) Estratégias para superação dos problemas detetados.
5. Os resultados da avaliação sumativa são dados a conhecer:
a) Após os Conselhos de Turma de Avaliação;
b) No final de cada ano, através da afixação das classificações das disciplinas concluídas.
c) No final do curso.
Assiduidade
1. O regime de assiduidade é o que consta na legislação em vigor.
2. As faltas e infrações dos alunos do curso profissional, CEF e curso vocacional, regem-se ainda pelo exposto no ponto
8.6.1 deste RI.
3. O regime de faltas em vigor no AELAVQ aplica-se igualmente às atividades de frequência facultativa caso tenha
havido lugar a inscrição
4. A assiduidade e atitude de empenho intelectual e comportamental estendem-se a todos os locais onde se
desenvolva o trabalho escolar.
5. A assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária de cada módulo de cada disciplina.
Conselho de Turma e Diretor de Turma (dos Cursos Profissionais)
A coordenação de turma compete ao diretor de turma, que assume o papel de orientador educativo.
Recuperação de Módulos
1. No início das atividades escolares são definidas as estratégias de apoio diferenciado, para a superação das
dificuldades de aprendizagem detetadas.
2. As estratégias para a superação das dificuldades de aprendizagem detetadas, devem incluir o tipo de apoio a
implementar, logo após a conclusão do módulo.
3. Para os casos em que as estratégias de apoio se revelaram manifestamente insuficientes, são criados momentos de
recuperação de módulos nas interrupções de aulas no Natal, na Páscoa e no final do ano letivo, a calendarizar pelo
Diretor de Curso, tendo em atenção as propostas dos professores que lecionaram os módulos.
4. Em cada um desses momentos, terão prioridade os módulos que terminaram no respetivo trimestre.
5. A presença na recuperação de módulos é obrigatória (para os alunos que os não concluíram) e está sujeita ao
regime normal de assiduidade.
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Progressão no Curso
1. Os critérios de progressão nas disciplinas estão legislados.
2. A progressão no plano de estudos fica condicionada à aprovação em mais de 80% dos módulos curricularmente
previstos.
Cumprimento do plano de estudos/Reposição de aulas
1- Sempre que o professor não tenha lecionado a totalidade ou parte dos segmentos letivos previstos para um
determinado dia, será a lecionação do tempo em falta compensada logo que possível, havendo a possibilidade de
efetuar-se permutas.
2- A efetivação das compensações de aulas previstas, bem como as adaptações ao calendário escolar permitidas
relativamente às faltas dos docentes, dependem da autorização prévia, por escrito, por parte do Diretor do AELAVQ e
do Diretor de Curso, bem como a sua comunicação aos alunos com a antecedência mínima de duas horas, quando
ocorram no mesmo dia em que se verificou a falta do professor, ou de um dia útil, quando a compensação ocorrer em
dia diferente.
3- Mediante autorização do Diretor do AELAVQ, as aulas ainda não compensadas deverão ser ministradas nos dias
imediatamente subsequentes ao da data prevista no calendário escolar para o término de qualquer dos períodos
letivos.
Formação em Contexto de Trabalho (FCT) /Estágio
1. A Formação em Contexto de Trabalho operacionaliza-se através de um estágio com a duração de 600 horas.
2. O Estágio tem por objetivos, por um lado, promover a aprendizagem em situação real, de práticas profissionais
representativas do perfil funcional do curso e por outro lado, proporcionar experiências que facilitem a futura
integração dos jovens no mundo laboral.
3. O Estágio realiza-se numa Entidade de Acolhimento pública ou privada, em que o aluno desenvolverá as funções
correspondentes ao perfil profissional do curso.
4. A classificação da Formação em Contexto de Trabalho é autónoma e integra o cálculo da média final de curso.
5. Em cada ano letivo, é definido o período para início de estágio.
6. Entre o AELAVQ, a Entidade de Acolhimento e cada Estagiário ou, quando menor, o respetivo Encarregado de
Educação, é celebrado um protocolo que inclui os objetivos do Estágio, as responsabilidades das partes envolvidas e
as normas de funcionamento do Estágio.
7. O Estágio desenvolve-se segundo um plano previamente elaborado e que deve conter os objetivos, o conteúdo e a
programação.
8. São intervenientes no Estágio:
a) O AELAVQ, através do Diretor e do Diretor de Curso/ Orientador de Estágio.
b) A Entidade de Acolhimento, através do Acompanhante de Estágio.
c) O aluno Estagiário.
9. O Diretor de Curso assegura a articulação entre a AELAVQ e a Entidade de Acolhimento.
10. No decurso do Estágio, o Estagiário permanece sob a responsabilidade do AELAVQ e está coberto pelo seguro
escolar, beneficiando das mesmas garantias.
11. A assiduidade do Estagiário é controlada através do preenchimento de Folha de Ponto, a qual deve ser assinada
pelo Estagiário e pelo Acompanhante de Estágio.
12. Todas as faltas dadas pelo Estagiário devem ser justificadas perante o Acompanhante do Estágio ou outro
responsável da Entidade de Acolhimento, de acordo com as suas normas internas.
13. O estágio poderá ser prolongado a fim de permitir o cumprimento do número de horas estabelecido (600 h), caso
tenham existido impedimentos.
14. O desempenho do Estagiário será objeto de uma avaliação quantitativa conjunta por parte do Acompanhante e do
Diretor de Curso/Orientador do Estágio.
15. O apuramento da classificação final do estágio obtém-se pela média aritmética simples, arredondada às unidades,
das classificações obtidas em cada parâmetro.
16. A avaliação é operacionalizada através do preenchimento de ficha específica pelo Diretor de Curso/Orientador de
Estágio e pelo Acompanhante de Estágio.
17. A atribuição da classificação inferior a 10 (dez) valores implica a repetição integral do Estágio.
18. É competência do Conselho Pedagógico a aprovação dos Critérios de Avaliação da Formação em Contexto de
Trabalho/Estágio, após proposta realizada pelo Diretor de Curso.
19. Cabe ao Diretor de Curso transmitir e explicar os critérios de avaliação da Formação em Contexto de
Trabalho/Estágio, antes do início dos estágios.
20. Só podem iniciar o estágio, os alunos que não tenham módulos em atraso.
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Prova de Aptidão Profissional (PAP)
1. A Prova de Aptidão Profissional (PAP) consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto,
consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa atuação, bem como do respetivo
relatório final de realização e apreciação crítica, demonstrativo de saberes e competências profissionais adquiridos ao
longo da formação e estruturante do futuro profissional do Estagiário.
2. O projeto a que se refere o número anterior centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo
aluno em estreita ligação com os contextos de trabalho e realiza-se sob orientação e acompanhamento do Diretor de
Curso/Orientador do Estágio e/ou mais professores.
3. A concretização do projeto compreende três momentos essenciais:
- conceção do projeto;
- desenvolvimento do projeto devidamente faseado;
- autoavaliação e elaboração do relatório final.
4. O relatório final integra, nomeadamente:
- a fundamentação da escolha do projeto;
- as realizações e os documentos ilustrativos da concretização do projeto;
- a análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais dificuldades e obstáculos encontrados e as
formas encontradas para os superar;
- os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e das avaliações intermédias
do professor ou professores orientadores.
5. A apresentação da PAP tem a duração máxima de quinze minutos e a defesa tem a duração mínima de quinze
minutos e máxima de trinta minutos.
6. São intervenientes na PAP: o Estagiário, o Diretor do AELAVQ, o Conselho Pedagógico, o Diretor de Curso, o Diretor
de Turma, o Orientador de Estágio, o Acompanhante do Projeto no local de trabalho e o Júri de Avaliação.
7. São competências do Diretor do AELAVQ:
- proporcionar a todos os outros intervenientes no processo as condições necessárias ao exercício das respetivas
competências.
- providenciar para que estejam reunidas as condições regulamentares necessárias à deliberação do Júri.
- presidir ao Júri de Avaliação ou delegar a presidência.
8. É competência do Conselho Pedagógico aprovar os Critérios de Avaliação da PAP, sob proposta do Diretor de Curso,
assim como as consequências na avaliação da mesma por incumprimento do prazo inicial de entrega.
9. São competências do Estagiário:
- conceber, realizar, auto-avaliar e defender oralmente um projeto, bem como o produto final a ele associado;
- aceitar a supervisão do Diretor de Curso e a orientação do Acompanhante do Projeto no contexto de trabalho;
- cumprir os procedimentos e prazos estipulados neste RI.
10. São competências do Diretor de Curso/Orientador de Estágio, designadamente:
- orientar o Estagiário na escolha do tema/problema de projeto, mediante apresentação de possíveis áreas temáticas
e/ou áreas funcionais, previamente concertadas com o Acompanhante do Projeto no contexto de trabalho;
- transmitir e explicar os critérios de avaliação;
- orientar o Estagiário na elaboração do produto ou da proposta fundamentada de intervenção;
- apreciar, com o Acompanhante do Projeto no contexto de trabalho, o pré-projeto elaborado pelo Estagiário;
- propor e orientar eventuais reformulações do pré-projeto;
- apreciar e discutir o projeto com o Estagiário, uma vez aferida a sua possibilidade de concretização no contexto de
trabalho;
- apoiar o desenvolvimento do projeto, bem como a elaboração do respetivo relatório;
- informar os Estagiários acerca dos critérios de avaliação e esclarecer eventuais dúvidas;
- cumprir os procedimentos e prazos estipulados neste RI.
11. Em caso de impossibilidade do Diretor de Curso para exercer as competências referidas no número anterior,
relativamente a todos os alunos, deverá propor ao Diretor do AELAVQ a designação de um professor responsável para
o efeito.
12. O Júri de Avaliação da PAP tem a composição e as regras de funcionamento legisladas.
13. Os procedimentos estabelecidos para efeitos de apresentação da PAP estão sujeitos aos seguintes prazos:
a) Apresentação do pré-projeto ao Diretor de Curso/Orientador de Estágio, até seis semanas após o início do estágio;
b) Aprovação do pré-projeto pelo Diretor de Curso/Orientador de Estágio, até duas semanas após a entrega;
c) Entrega do processo da PAP, constituído por um exemplar original e três cópias (relatório, produto final e demais
documentação prevista neste Regulamento), pelo Estagiário até cinco dias úteis antes da data marcada para a
apresentação da PAP.
14. Em casos excecionais devidamente fundamentados, poderá o Diretor do AELAVQ sob proposta do Diretor de
Curso, autorizar a alteração dos prazos referidos no número anterior.
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15. Sem prejuízo no disposto nos pontos anteriores, será anualmente fixado o calendário de realização da Prova de
Aptidão Profissional, do qual será, pelos meios adequados, feito aviso público.
16. A não entrega da PAP no prazo previsto ou a falta na data de apresentação, quando não devidamente justificada,
implica a sua nova calendarização pelo Diretor do AELAVQ.
Classificações
1. A classificação das disciplinas, da FCT/Estágio e da PAP expressa-se de acordo com a legislação aplicável.
2. Quando houver lugar a avaliação sumativa externa, a classificação final das disciplinas a ela sujeitas terá ainda em
consideração as classificações obtidas nos exames nacionais.
3. A classificação final do curso obtém-se mediante a aplicação da fórmula estabelecida na legislação.
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ANEXO T – Protocolo com a Escola de Música Nossa Senhora do Cabo
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ANEXO U – Cacifos

74

