
ANEXOS 

 

Anexo I Direção de Instalações de Ciências Experimentais, Ciências Naturais, Ciências 

Físico Químicas, Biologia/Geologia 

Anexo II Página eletrónica do Agrupamento 

Anexo III Secretariado de provas e exames do ensino básico e do ensino secundário 

Anexo IV Biblioteca Escolar/ Centro de Recursos Educativos 

Anexo V Serviços Especializados de Apoio Educativo (SPO e Educação Especial) 

Anexo VI Medidas de recuperação e integração 

Anexo VII Gabinete de Mediação Comportamental (GMC) 

Anexo VIII Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1ºciclo 

Anexo IX Atividades de Animação e de Apoio à Família no Pré-escolar (AAAF) 

Anexo X Componente de Apoio à Família no 1ºciclo (CAF) 

Anexo XI Quadros de Mérito 

Anexo XII Visitas de Estudo 

Anexo XIII Funcionamento interno dos espaços escolares 

Anexo XIV Disposições específicas de Educação Pré-escolar e do 1ºciclo 

Anexo XV Matrículas do Pré-escolar e do 1ºciclo 

Anexo XVI Regulamento dos Cursos Profissionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

DIREÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
CIÊNCIAS NATURAIS, CIÊNCIAS FÍSICO – QUÍMICAS, BIOLOGIA/GEOLOGIA 

 

1. O bom funcionamento dos Laboratórios de Ciências Experimentais, bem como a 
rentabilização e conservação do material experimental neles existente, exigem: 

a) um Diretor de Instalações de Ciências Naturais e da Natureza na Escola Básica 
Professor Lindley Cintra, designado de entre os professores dos grupos de recrutamento 
230 ou 520 a prestar serviço letivo na Escola Básica Professor Lindley Cintra; 

b) um Diretor de Instalações de Ciências Físico-Químicas na Escola Básica Professor 
Lindley Cintra, designado de entre os professores do grupo de recrutamento 510 a 
prestar serviço letivo na Escola Básica Professor Lindley Cintra; 

c) um Diretor de Instalações de Física na Escola Secundária do Lumiar, designado de 
entre os professores do grupo de recrutamento 510 a prestar serviço letivo na Escola 
Secundária do Lumiar; 

d) um Diretor de Instalações de Química na Escola Secundária do Lumiar, designado de 
entre os professores do grupo de recrutamento 510 a prestar serviço letivo na Escola 
Secundária do Lumiar. 

e) um Diretor de Instalações de Biologia/Geologia na Escola Secundária do Lumiar, 
designado de entre os professores do grupo de recrutamento 520 a prestar serviço letivo 
na Escola Secundária do Lumiar. 

2. Para o desempenho das funções de Diretor de Instalações na Escola Básica professor 
Lindley Cintra, deve ser atribuído ao docente um crédito de um bloco semanal, de entre as 
horas da componente não letiva. 

3. Para o desempenho das funções de Diretor de Instalações na Escola Secundária do Lumiar, 
deve ser atribuído, ao docente um crédito de um ou dois blocos semanais, de entre as horas 
da componente não letiva. 

4. Compete ao Diretor de Instalações de Ciências Experimentais: 

a) Organizar o material existente e identificar a sua localização; 

b) Zelar pela conservação do material bem como pela limpeza e conservação das 
instalações; 

c) Propor a aquisição de novo material e equipamento, ouvidos os professores da respetiva 
área disciplinar; 

d) Requisitar atempadamente o material de uso corrente; 

e) Informar os professores da respetiva área disciplinar sobre a localização do material; 

f) Gerir o uso dos equipamentos e das instalações, ouvidos os elementos da respetiva área 
disciplinar; 

g) Proceder, anualmente, à atualização do inventário de todo o material existente nas 
instalações; 

h) Assegurar a funcionalidade das instalações e a operacionalidade dos equipamentos; 

i) Planificar o modo de utilização das instalações; 

j) Dar conhecimento do regulamento específico aos utilizadores das instalações e zelar 
pelo seu cumprimento; 



k) Assegurar a receção dos bens requisitados verificando se respeitam as qualidades, as 
quantidades e a entidade fornecedora. No caso de existência de alguma anomalia deverá 
providenciar a respetiva correção; 

l) Dar conhecimento aos professores do equipamento recebido; 

m) Proceder ao armazenamento adequado dos bens; 

n) Providenciar a reparação do material avariado; 

o) Providenciar a reposição do material desgastável ou danificado; 

p) Elaborar o regulamento de funcionamento do laboratório ouvidos os professores da 
respetiva área disciplinar; 

q) Elaborar o relatório de atividades a apresentar no final de cada ano letivo ao Diretor; 

r) Participar nas reuniões dos Diretores de Instalações para o efeito convocadas pelo 
Diretor. 

5. O Diretor de Instalações de Ciências Experimentais tem direito: 

a) À colaboração de todos os professores da respetiva área disciplinar; 

b) À colaboração dos assistentes operacionais. 

6. Ao(s) assistente(s) operacional(is) responsável(is) pela limpeza dos laboratórios, compete 
zelar pela: 

a) Preservação do equipamento e mobiliário dos laboratórios; 

b) Limpeza do material de Ciências Experimentais, das instalações dos laboratórios, e 
arrecadações onde se encontra o equipamento. 

7. Na Escola Secundária do Lumiar, compete ainda aos Funcionários dos blocos B/C/D: 

a) Arrumar e lavar o material utilizado no decorrer das aulas; 

b) Transportar material e reagentes entre o Laboratório e salas específicas, mediante 
requisição dos professores; 

c) Substituir o Professor no Laboratório e nas salas específicas, sempre que, por motivos de 
força maior, este tenha que se ausentar momentaneamente; 

d) Informar o Diretor de Instalações de Física/Química e de Biologia/Geologia do material 
danificado ou partido.  

e) Durante os intervalos, arrumar o material de vidro lavado pelos alunos e deixado no 
escorredouro do Laboratório; 

f) Zelar pela limpeza e arrumação do material e das instalações; 

g) Comunicar ao Diretor de Instalações de Física/Química e Biologia/Geologia as seguintes 
ocorrências: 

 alguma anomalia no Laboratório, nas salas específicas e nas arrecadações onde se 
encontra o equipamento; 

 sempre que algo se inutiliza ou danifica; 

 sempre que detetar pessoas não autorizadas nas instalações específicas de Física e de 
Química e de Biologia/Geologia, nas áreas reservadas a professores e funcionários. 

 

 



ANEXO II 

PÁGINA ELETRÓNICA DO AGRUPAMENTO 

 

O Website do Agrupamento oferece informação institucional de carácter geral e constitui o núcleo 

central de acesso online aos websites de todas as Escolas e Jardins de Infância do Agrupamento. 

No website do Agrupamento são disponibilizados documentos, recursos e informações de 

interesse global para a comunidade educativa. 

 

OBJETIVOS 

1. Promover publicamente a imagem institucional do Agrupamento. 

2. Promover a informação e comunicação entre os elementos da comunidade escolar. 

3. Oferecer recursos digitais de apoio às atividades letivas e não letivas. 

 

EQUIPA 

1. A Equipa responsável pela gestão e manutenção do Website do Agrupamento é coordenada 
por um professor nomeado pelo Diretor. 

2. Em cada Escola ou Jardim de Infância do Agrupamento existe, sempre que possível, um 
professor colaborador responsável pela manutenção dos conteúdos específicos dessa Escola 
ou Jardim de Infância. 

 

COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR COORDENADOR DO WEBSITE DO AGRUPAMENTO 

1. Operacionalizar a rede de ligações do website do Agrupamento com os websites de todas as 
Escolas e Jardins de Infância que o integram. 

2. Definir, em colaboração com a direção e Órgãos Pedagógicos, uma política de gestão de 
conteúdos. 

3. Promover o uso do website do Agrupamento e dos seus recursos. 

4. Coordenar a equipa de colaboradores. 

 

ESTRUTURA DO WEBSITE DO AGRUPAMENTO 

A conceção do website do Agrupamento deverá assumir uma identidade única enquanto elemento 

unificador de todas as escolas do Agrupamento e no qual, para além de informação institucional 

comum, deverão existir ligações interativas para as páginas de cada uma das escolas. 

 

 

 

 



ANEXO III 

SECRETARIADO DE PROVAS E EXAMES DO ENSINO BÁSICO E DO ENSINO 

SECUNDÁRIO 

 

1. FUNCIONAMENTO 

O secretariado de exames funciona em sala a designar pelo Diretor, com horário a definir 

anualmente e adequado à calendarização provas finais dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e os 

exames finais nacionais do ensino secundário. 

 

2. COMPOSIÇÃO 

O secretariado de exames e das provas finais do ensino básico é organizado pelo coordenador, 

nomeado para o efeito pelo diretor, e é composto por professores em efetividade de funções na 

escola. 

Poderá haver necessidade de nomear um secretariado de exames para o 1º,2ºciclos, sedeado na 

Escola Básica Lindley Cintra, e outro para o 3ºciclo/secundário sedeado na Escola Secundária do 

Lumiar. 

 

3. FUNÇÕES 

Ao secretariado de exames compete desencadear todos os mecanismos prévios necessários à 

organização e realização dos exames e das provas finais do ensino básico nomeadamente: 

3.1. Afixar toda a informação veiculada nas normas de exame e das provas finais do ensino 
básico nas escolas de origem e nas escolas de acolhimento onde se realizam os 
exames/provas; 

3.2. Proceder à reunião geral de professores sobre os procedimentos necessários às vigilâncias, 
aos júris e aos coadjuvantes; 

3.3. Assegurar os procedimentos necessários no programa PFEB/ENEB/ENES, em colaboração 
com o assistente técnico a quem for atribuída essa função; 

3.4. Proceder à distribuição das provas aos professores vigilantes responsáveis; 

3.5. Receber dos professores vigilantes responsáveis, as provas realizadas; 

3.6. Confirmar se o número de provas recebidas coincide com o número de alunos constantes 
como presentes das folhas de presença; 

3.7. Proceder ao anonimato e à numeração das provas, com o respetivo número convencional; 

3.8. Lançar em pauta as classificações obtidas nas provas finais dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico e os exames finais nacionais do ensino secundário; 

3.9. Proceder à calendarização das provas orais; 

3.10. Assinar os documentos que às provas finais dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e os 
exames finais nacionais do ensino secundário digam respeito. 

 



ANEXO IV 

Regulamento Interno Biblioteca Escolar 

Centro de Recursos Educativos 

 

 

 

Os Centros de Recursos Educativos / Bibliotecas escolares existem nas escolas que constituem o 
Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra e funcionam de acordo com o Regimento 
próprio, assim como as atividades de Coordenação. 

A Dotação de Equipas enquadram-se na distribuição de serviço docente conforme Despacho n.º 
17860/2007 de 28 de Junho com nova redação do Despacho nº 19117/2008 de 13 de Agosto. 

 

1. DEFINIÇÃO 

As Bibliotecas Escolares/ Centros de Recursos Educativos (BE/CRE) do Agrupamento de Escolas 
Professor Lindley Cintra são um espaço educativo essencial ao desenvolvimento da missão da 
escola. 

As BE/CRE integram espaços físicos distintos onde se disponibilizam documentos de diferente 
natureza e suporte: livros; jornais; revistas; materiais audiovisuais e multimédia – Internet. 

Os recursos disponibilizados nas BE/CRE são utilizados, em regime de livre acesso, como recursos 
pedagógicos, para atividades curriculares/não curriculares e para ocupação de tempos livres. 

O Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra integra três Bibliotecas e respetivos Centros 
de Recursos. A BE/CRE da EB1 Eurico Gonçalves está integrada na Rede de Bibliotecas Escolares 
(RBE) desde 2010. A BE/CRE da EB 2, 3 Professor Lindley Cintra está integrada na RBE desde 
2009. A BE/CRE da Escola Secundária do Lumiar integra a RBE desde 1997/98. A Escola EB1 nº 
31 possui também uma Biblioteca/Centro de Recursos Educativos, mas não está integrado na 
RBE. Os Jardins de Infância do Agrupamento não possuem Biblioteca/Centro de Recursos 
Educativos, contudo usufruem das bibliotecas existentes nas escolas acima mencionadas. 

 

2. MISSÃO 

Integradas na Rede de Bibliotecas Escolares as BE/CRE das Escolas do Agrupamento Professor 
Lindley Cintra seguem as orientações emanadas do Gabinete da Rede e nos documentos 
internacionais por ele disponibilizados. 

Assim, a sua missão tem como base o Manifesto da Biblioteca Escolar da IFLA/UNESCO pelo que 
“A Biblioteca escolar deve proporcionar acesso a um conjunto de recursos que apoiem os alunos, 
professores e pais nas atividades de ensino - aprendizagem, cumprindo objetivos curriculares e de 
suporte a atividades e a projetos de âmbito extracurricular. Deve ainda possuir recursos 
informativos e de lazer capazes de responder a necessidades intelectuais e formativas dos 
utilizadores, cumprindo, desta forma, objetivos lúdicos, recreativos e culturais”.1 Diz-nos, ainda, o 
mesmo documento: “está comprovado que, quando os bibliotecários e os professores trabalham em 
conjunto, os estudantes alcançam níveis mais elevados de literacia, leitura, aprendizagem, resolução 
de problemas e competências no domínio das tecnologias de informação e comunicação.” Por isso, é 
igualmente missão das BE/CRE promover o trabalho colaborativo entre os professores. 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

As BE/CRE, como núcleo de organização pedagógica, deverão integrar o seu plano de 
Desenvolvimento e Acão no Projeto Educativo do Agrupamento e apoiar os Projetos Curriculares 
de Escola e das Turmas. 

O CRE/BE deverá tornar-se um espaço privilegiado no desenvolvimento de atividades de apoio 
pedagógico mais individualizado, dirigidas a todos os alunos, nomeadamente aos que têm 
menores apoios familiares, e também àqueles que revelam especial interesse em aprofundar 
qualquer domínio do conhecimento. 

A BE/CRE define como prioritários os seguintes objetivos: 

a) Facilitar o acesso à comunidade escolar, através da consulta local e/ou empréstimo de livros, 
publicações periódicas e outros documentos, dando resposta às necessidades de informação, 
lazer e educação permanente, no pleno respeito pela diversidade de gostos e de escolhas; 

b) Apoiar a integração das Tecnologias de Informação e Comunicação no quotidiano da escola 
em articulação com a equipa PTE; 

c) Apoiar o desenvolvimento curricular através da prática colaborativa com os professores de 
sala de aula; 

d) Disponibilizar meios e recursos que funcionem como suporte de aprendizagem ao apoio e/ou 
complemento curricular; 

e) Organizar atividades que favoreçam a tomada de consciência para as questões de ordem 
cultural e social; 

f) Promover nos jovens o hábito e o prazer da leitura, da aprendizagem e da utilização da 
Biblioteca ao longo da vida; 

g) Formar para a Literacia da Informação, dentro de parâmetros seguros e éticos com vista a 
transformar a informação em conhecimento; 

h) Promover a leitura; 

i) Envolver lideranças, professores, pais, alunos, e funcionários, nas ações da BE/CRE; 

j) Assumir-se como um centro de iniciativas, inseridas na vida pedagógica da escola e aberto à 
comunidade local; 

k) Estimular a articulação entre a atividade das várias bibliotecas do Agrupamento, 
desenvolvendo projetos comuns e favorecendo a relação inter-ciclos; 

l) Defender a ideia de que a liberdade intelectual e o acesso à informação são essenciais à 
construção de uma cidadania efetiva e responsável e à participação na democracia; 

m) Proporcionar condições que permitam a reflexão, o debate e a crítica, nomeadamente através 
de atividades de intervenção cultural da BE/CRE. 

 

4. RECURSOS HUMANOS 

EQUIPA DAS BE/CRE 

Cada BE/CRE do Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra será gerida por uma equipa 
educativa, orientada pelo Professor Bibliotecário. De entre os Professores Bibliotecários haverá 
um Coordenador que será nomeado pelo Diretor. 

Os professores que integram a equipa deverão apresentar pelo menos, um dos requisitos 
previstos na Lei (Despacho nº 19117/2008): 

a) Formação académica na área da gestão da informação/BE; 

b) Formação especializada em ciências documentais; 



c) Formação contínua na área das BE; 

d) Formação em técnico profissional BAD; 

e) Comprovada experiência na organização e gestão das BE. 

Na constituição da equipa responsável pela BE deverá ser ponderada a titularidade de formação 
que abranja as diferentes áreas do conhecimento de modo a permitir uma efetiva 
complementaridade de saberes conforme o previsto na Lei em vigor (Despacho nº 19117/2008 
no seu artº 9º, ponto 5); 

Os professores que integram a equipa deverão ser escolhidos pelo Diretor ouvido o Coordenador 
da Biblioteca Escolar. 

O mandato dos membros da equipa deverá ser de quatro anos, visando deste modo viabilizar 
projetos sequenciais. 

O Coordenador da BE, bem como os outros Professores Bibliotecários nomeados pelo Diretor, 
poderão deixar de exercer funções caso uma das partes o pretenda, desde que devidamente 
justificado. 

 

FUNÇÕES DA EQUIPA 

Compete à equipa educativa: 

a) Gerir, organizar, planear e dinamizar as BE/CRE; 

b) Elaborar os Planos Anuais de Atividades, no quadro do Projeto Educativo, Projeto curricular 
de Escola e Projetos Curriculares de Turma; 

c) Definir Política de Desenvolvimento da Coleção; 

d) Autoavaliar o desempenho das BE/CRE; 

e) Articular a atividade da BE/CRE com a equipa PTE. 

 

FUNÇÕES DO COORDENADOR/ PROFESSOR BIBLIOTECÁRIO 

Ao Coordenador compete, em especial, desenvolver as seguintes funções, previstas no ponto 2 do 
artigo 8º do Despacho nº 13 599/2006 (2ª série) de 28 de Junho, com nova redação do Despacho 
nº19117/2008 de 13 de Agosto: 

a) Promover a integração da biblioteca na escola; 

b) Assegurar a gestão da biblioteca e dos recursos humanos e materiais a ela afetos; 

c) Definir e operacionalizar, em articulação com o Diretor, as estratégias e atividades de política 
documental da escola; 

d) Coordenar uma equipa, previamente definida com o Diretor; 

e) Favorecer o desenvolvimento das Literacias, designadamente da leitura e da informação, e 
apoiar o desenvolvimento curricular; 

f) Promover o uso da biblioteca e dos seus recursos dentro e fora da escola; 

g) Representar a BE/CRE no Conselho Pedagógico, de acordo com o regulamento interno da 
escola. 

h) Gerir as verbas afetas às BE/CRE; 

i) Aplicar o processo de avaliação; 

j) Implementar a política documental; 



k) Apresentar ao Conselho Pedagógico, no final de cada período letivo, um relatório das 
atividades desenvolvidas de acordo com as orientações, objetivos e moldes a definir pelo 
Diretor. 

 

 

FUNÇÕES DOS PROFESSORES DA EQUIPA 

As competências dos elementos da equipa são: 

a) Participar na dinamização da BE/CRE; 

b) Zelar pelo bom funcionamento da BE/CRE e pela preservação do seu património 

c) Conceber e desenvolver atividades de promoção da leitura e da Literacia e da informação; 

d) Assegurar o normal funcionamento da biblioteca durante o período de atividade da escola; 

e) Executar diferentes fases do trabalho de organização do fundo documental e a manutenção 
do espaço; 

f) Garantir o funcionamento da BE no horário estabelecido; 

g) Assegurar o bom estado de conservação dos materiais; 

h) Assegurar o serviço de requisição e empréstimo; 

i) Sempre que possível acompanhar os alunos na pesquisa, seleção e tratamento da informação. 

 

FUNÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS 

Será afeto à BE/CRE pelo menos um funcionário em horário exclusivo. 

Compete ao funcionário destacado para a BE/CRE: 

a) Fazer o atendimento; 

b) Proceder ao tratamento técnico de documentação: registo, catalogação, cotação e arrumação 
do fundo documental; 

c) Colaborar na dinamização de atividades; 

d) Manter a biblioteca limpa e arrumada. 

 

COLABORADORES 

Podem ainda fazer parte da equipa das BE/CRE professores, alunos ou outros elementos da 
comunidade educativa. 

Cada biblioteca, de acordo com a sua especificidade, definirá no seu Regimento a forma de 
recrutamento e operacionalização destes elementos. 

 

5. FUNCIONAMENTO 

ARTICULAÇÃO ENTRE AS BIBLIOTECAS DO AGRUPAMENTO 

O coordenador das Bibliotecas Escolares e restantes Professores Bibliotecários são responsáveis 
pela articulação de gestão, planificação e avaliação das BE/CRE que constituem o Agrupamento. 

O Coordenador e restantes elementos da equipa devem reunir-se periodicamente, de acordo com 
calendário a definir no início de cada ano letivo, com o objetivo de coordenar o processo de 
partilha de recursos humanos e materiais. 

 



REPRESENTAÇÃO EM CONSELHO PEDAGÓGICO 

Para o eficaz desempenho das funções das BE/CRE enquanto elemento central e transversal das 
aprendizagens, deverá ter assento em Conselho Pedagógico, um Coordenador das BE/CRE a ser 
designado pelo Diretor de entre os Professores Bibliotecários do Agrupamento. 

 

REGIMENTO 

Cada BE/CRE do Agrupamento, através do seu Professor Bibliotecário e em conjunto com o 
Coordenador deve, anualmente, rever o Regimento onde constará obrigatoriamente a definição 
de: objetivos, organização funcional dos espaços, gestão dos recursos humanos, organização e 
gestão dos recursos de informação, utilização, articulação curricular da BE/CRE com as estruturas 
pedagógicas e docentes, parcerias e disposições diversas. 

O regimento das bibliotecas deverá ser aprovado em Conselho Pedagógico no início do ano letivo. 

 

PLANO DE ATIVIDADES 

O Plano de Atividades é apresentado anualmente pelo Coordenador no Conselho Pedagógico para 
efeitos de aprovação. 

O Plano de Atividades das BE/CRE devem contribuir para a consecução dos objetivos do Projeto 
Educativo, articular-se e enquadrar-se no Plano anual do Agrupamento. 

O Plano de Atividades deve considerar os recursos humanos, materiais e financeiros 
indispensáveis à sua concretização. 

Plano de atividades deve prever as modalidades de avaliação das atividades desenvolvidas. 

Será redigido um Relatório Anual a apresentar ao Conselho Pedagógico e à Rede de Bibliotecas 
Escolares segundo o disposto no Despacho Interno Conjunto nº3 – I/SEAC/SEE/2002, de 15 de 
Março de 2002, pontos 10 e 11. 

 

6. COOPERAÇÃO COM O EXTERIOR 

As BE/CRE dos Agrupamento fazem parceria com a biblioteca Municipal Orlando Ribeiro e com o 
Projeto Intervir Ameixoeira na Biblioteca Infantil da Ameixoeira desenvolvendo atividades 
relacionadas com a implementação do Plano Nacional de Leitura e outras que vierem a ser 
consideradas de relevo para a prossecução dos objetivos definidos pelas BE/CRE. 

A Rede de Bibliotecas Escolares constitui outra parceria das BE/CRE do agrupamento, realizando-
se reuniões periódicas para tratar de assuntos relacionados com a gestão e modo de 
funcionamento das BE. 

As BE/CRE do agrupamento serão recetivas a constituição de outras parcerias consideradas 
relevantes para o seu desempenho. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

O presente regulamento aplica-se a todas as atividades desenvolvidas nas Bibliotecas 
Escolares/Centros de Recursos Educativos (BE/CRE) do Agrupamento de Escolas Professor 
Lindley Cintra. 

Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Diretor, sendo ouvidos o Coordenador 
das Bibliotecas e a equipa responsável das BE/CRE. 

 

 



ANEXO V 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO 

 

Os Serviços Especializados de Apoio Educativo destinam-se a promover a existência de condições 

que assegurem a plena integração escolar dos alunos, devendo conjugar a sua atividade com as 

estruturas de orientação educativa. 

 

CONSTITUIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO 

No Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra constituem os Serviços Especializados de Apoio 

Educativo: 

 Serviço de Psicologia e Orientação (Decreto lei nº 190/91 de 17 de Maio); 

 Educação Especial. 

 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) 

1. O Serviço de Psicologia e Orientação é constituído por psicólogas e desenvolve a sua Acão nos 
domínios da orientação escolar e profissional, do apoio psicopedagógico a alunos e 
professores e do apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar. 

2. O profissional que integra o S.P.O. dispõe de autonomia técnica e científica regendo-se a sua 
prática por códigos de ética e deontologia aplicáveis a esta área profissional, devidamente 
credenciados pela Ordem dos Psicólogos. 

3. As atividades do serviço de psicologia e orientação desenvolvem-se de acordo com um plano 
de atividades anualmente estabelecido. 

4. O serviço de serviço de psicologia e orientação funciona numa perspetiva de trabalho de 
equipa com os docentes de Educação Especial, diretor de turma, docente titular de turma, 
educadora titular de grupo e em articulação com as estruturas pedagógicas da escola. 

 

COMPETÊNCIAS do SPO 

1. A nível da orientação escolar e profissional compete-lhes, designadamente: 

a) Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu 
projeto de vida; 

b) Planear e executar atividades de orientação escolar e profissional, nomeadamente 
através de programas a desenvolver com grupos de alunos e de apoio individual ao seu 
processo de escolha; 

c) Realizar ações de informação escolar e profissional sob modalidades diversas, 
garantindo a participação cativa dos alunos na exploração das técnicas e materiais 
utilizados; 

d) Colaborar na planificação e/ou acompanhamento de visitas de estudo, e em outras 
formas de contacto dos alunos com o meio e o mundo das atividades profissionais; 

e) Colaborar com outros serviços, designadamente com o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, na organização de programas de informação e orientação profissional; 



f) Desenvolver ações de informação e sensibilização dos pais e da comunidade em geral no 
que respeita à problemática que as opções escolares e profissionais envolvem. 

2. A nível do apoio psicopedagógico compete-lhes, designadamente: 

a) Colaborar com os educadores e professores, prestando apoio psicopedagógico às 
atividades educativas; 

b) Identificar e analisar as causas de insucesso escolar e propor as medidas tendentes à sua 
eliminação; 

c) Proceder à avaliação global de situações relacionadas com problemas de 
desenvolvimento, de saúde mental, dificuldades de aprendizagem, dificuldades ao nível 
cognitivo e emocional e prestar o apoio psicopedagógico mais adequado; 

d) Colaborar na aplicação da implementação das medidas do Dec. Lei nº3/2008 de 7 de 
Janeiro. 

e) Articular modalidades de complemento pedagógico, de compensação educativa e de 
educação especial, tendo em vista tanto a individualização do ensino e a organização de 
grupos de alunos como a adequação de currículos e de programas; 

f) Propor, de acordo com os pais e em colaboração com os serviços competentes, o 
encaminhamento de alunos com diversas problemáticas para modalidades adequadas de 
resposta educativa. 

3. A nível do apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade educativa 
compete-lhes, designadamente: 

a) Colaborar, na sua área de especialidade, com os órgãos de Direção do Agrupamento; 

b) Colaborar em todas as ações comunitárias destinadas a eliminar e prevenir a fuga à 
escolaridade obrigatória, o abandono precoce e o absentismo sistemático; 

c) Articular a sua Acão com outros serviços especializados, nomeadamente das áreas da 
Saúde e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de modo a contribuir para o correto 
diagnóstico e avaliação sócio-médico-educativa de crianças e jovens com diversas 
problemáticas e planear as medidas de intervenção mais adequadas; 

d) Estabelecer articulações com outros serviços de apoio socioeducativo necessários ao 
desenvolvimento de planos educativos individuais; 

e) Colaborar em ações de formação e participar na realização de experiências pedagógicas; 

f) Desenvolver ações de informação e sensibilização dos Pais e Encarregados de Educação e 
da comunidade em geral no que respeita às condicionantes do desenvolvimento e da 
aprendizagem. 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

1. A educação especial rege-se pelo DL 3/2008, 7 de Janeiro, com as alterações constantes da Lei 
nº 21/2008, de 12 de Maio e tem por objetivos a inclusão educativa e social, o acesso e o 
sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção de 
igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para uma 
adequada preparação para a vida pós escolar ou profissional. 

2. O serviço de educação especial é uma estrutura de apoio especializado 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. 



3. De modo a garantir as adequações de carácter organizativo e de funcionamento, necessárias 
para responder adequadamente às necessidades educativas especiais de carácter 
permanente dos jovens com multideficiência, a escola nº 204, foi constituída como Unidade 
de apoio especializado para a educação de alunos com multideficiência, tendo como objetivo 
principal o desenvolvimento de uma resposta educativa especializada e a aplicação de 
metodologias e estratégias de intervenção interdisciplinar adequadas a estes alunos. 

4. O serviço de educação especial funciona numa perspetiva de trabalho de equipa com o 
serviço de psicologia e orientação, em articulação com as outras estruturas pedagógicas da 
escola. 

5. O serviço de educação especial integra docentes do quadro de Educação Especial (Grupo 910) 
e docentes contratados com formação especializada em Educação Especial. 

 

COMPETÊNCIAS da EDUCAÇÃO ESPECIAL 

1. Constituem competências dos docentes deste serviço: 

a) Participar na deteção de necessidades educativas especiais colaborando no processo de 
referenciação dos alunos; 

b) Avaliar os alunos referenciados pelos encarregados de educação, diretor de turma, 
docente titular de turma, educadora titular de grupo ou outros. 

c) Elaborar, com a equipa multidisciplinar, relatórios técnico-pedagógicos de acordo com a 
classificação internacional da funcionalidade, incapacidade e saúde da Organização 
Mundial de Saúde; 

d) Determinar os apoios especializados, as adequações do processo de ensino e 
aprendizagem e das tecnologias de apoio de que o aluno deva beneficiar; 

e) Encaminhar para outros apoios disponibilizados pela escola os alunos que não se 
enquadrem em medidas de educação especial; 

g) Colaborar com o diretor de turma/ docente titular de turma/ educadora titular de grupo 
na elaboração dos PEIS (programas educativos individuais), CEIS (currículos específicos 
individuais) e PITS (planos individuais de transição); 

h) Prestar apoio pedagógico personalizado aos alunos com necessidades educativas 
especiais de caráter permanente, no reforço e desenvolvimento de competência 
específicas; 

i) Prestar apoio aos professores no sentido da adequação e diversificação das estratégias 
pedagógicas a implementar junto dos alunos com necessidades educativas especiais; 

j) Propor ao diretor os apoios pedagógicos a prestar aos alunos com necessidades 
educativas especiais; 

k) Promover a comunicação com os pais e encarregados de educação, no sentido de 
melhorar a inclusão educativa e social dos alunos com necessidades educativas 

l) Propor, quando necessário, parcerias e/ou protocolos com instituições particulares de 
solidariedade social, centros de recursos especializados ou outras, com o objetivo de 
responder a necessidades específicas de alunos com necessidades educativas especiais. 

 

 

 



ANEXO VI 

Aplicação de medidas de integração 

(de acordo com os artigos números 20º e 21º da lei nº 51/2012, de 5 de setembro) 

 

De acordo com os artigos números 20º e 21º da lei nº51/2012 de 5 de setembro, quando o aluno 

ultrapassa o limite de faltas injustificadas, que corresponde a 10 dias, seguidos ou interpolados, 

no 1º ciclo do ensino básico e ao dobro do número de tempos letivos semanais, por disciplina, nos 

restantes ciclos ou níveis de ensino, deverão ser aplicadas medidas de integração. 

1. A aplicação de medidas de integração só pode ocorrer uma vez por ano letivo. 

2. O diretor de turma/docente titular de turma tem que informar o encarregado de educação do 
aluno da necessidade de aplicação de medidas de integração, assim que se verifique a 
violação do limite de faltas injustificadas em qualquer disciplina, nos termos da lei. 

3. Nos conselhos de turma/conselhos de docentes de avaliação do 1º e 2º períodos, o diretor de 
turma/docente titular de turma informa quais os alunos que deverão ser sujeitos à aplicação 
de medidas de integração. Esta relação terá obrigatoriamente que constar na ata da reunião. 

4. O levantamento de situações de excesso de faltas realiza-se no final de cada período letivo, 
sendo que as medidas a aplicar só serão executadas no período seguinte, com exceção se tal 
ocorrência se verificar no 3º período. Neste caso, o diretor de turma/docente titular de turma 
comunica a situação ao encarregado de educação e aos professores sem a necessidade de 
reunir o conselho de turma/conselho de docentes, devendo todo o processo estar concluído 
até duas semanas antes do final das atividades letivas. 

5. No caso de o aluno exceder o limite de faltas injustificadas no decurso das duas últimas 
semanas letivas será aplicada como medida de integração a realização de um trabalho 
manuscrito, adaptado à idade do discente, sobre os deveres do aluno. 

6. No final de cada período ficam registadas, em ata e em todos os documentos de avaliação, as 
retenções decorrentes da ultrapassagem do limite de faltas. 

7. Um aluno a quem tenha sido aplicada pelo menos uma medida corretiva de ordem de saída de 
sala de aula (com marcação de falta disciplinar devidamente documentada junto do diretor 
de turma) ou suspensão disciplinar e venha a exceder o número de faltas injustificadas 
permitidas por lei na(s) disciplina(s) em causa, não será sujeito ao cumprimento de tarefas 
(ponto 8 do art.º 20 da Lei n.º 51/2012), aplicando-se as consequências decorrentes desta 
falta de assiduidade (retenção ou exclusão consoante o ciclo que frequenta). Mantém-se no 
entanto a necessidade de informar o EE da situação escolar do aluno. 

8. Quando o aluno está a cumprir medidas de integração e lhe é aplicada uma ordem de saída de 
sala de aula, a qualquer disciplina, ou uma medida disciplinar sancionatória de suspensão, 
cessa o cumprimento das medidas supracitadas, com as consequências daí decorrentes. 

9. A implementação das medidas propostas pelo conselho de turma/conselho de docentes é 
iniciada após a tomada de conhecimento do encarregado de educação, o qual deve ser 
convocado pelo diretor de turma/docente titular de turma para se coresponsabilizar pelo 
cumprimento das tarefas. 

10. As tarefas a realizar pelo aluno têm que ser enunciadas em conselho de turma/conselho de 
docentes e deverão incidir sobre temas de cidadania, regras de comportamento ou outras 
atividades no âmbito da integração na comunidade. 



11. As tarefas a realizar pelo aluno decorrerão em período suplementar ao seu horário letivo, 
podendo ser realizadas no espaço escolar ou fora dele, neste último caso com o 
acompanhamento dos pais ou encarregados de educação (ponto 2 do art.º 27, da Lei n.º 
51/2012). Deve ser tida em conta, aquando desta tomada de decisão, a situação sociofamiliar 
do aluno. 

12. O diretor de turma/docente titular de turma deve ser informado sobre o cumprimento das 
tarefas propostas ao aluno, fora do espaço escolar, pelo respetivo EE, até duas semanas após 
a sua tomada de conhecimento. 

13. No caso das tarefas se realizarem em espaço escolar, deve ficar definido qual/quais os 
elementos do conselho de turma, conselho de docentes ou da escola que acompanharão o 
aluno durante a realização das mesmas. 

14. Se o aluno cumprir as medidas aplicadas mas continuar a faltar injustificadamente será retido 
- alunos do ensino básico - ou excluído na disciplina ou disciplinas em que se verifique o 
excesso de faltas - alunos do ensino secundário.  

15. O cumprimento das medidas realiza-se sempre sob a supervisão da escola, designadamente 
do DT, do professor titular da turma, ou do professor tutor ou equipa de integração e apoio, 
caso existam. 

16. Se o aluno passar a ser assíduo, as faltas em excesso são desconsideradas, segundo o disposto 
no ponto 7 do art.º 20 da Lei n.º 51/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VII 

REGULAMENTO DO GABINETE DE MEDIAÇÃO COMPORTAMENTAL 

(GMC) 

 

De forma a uniformizar procedimentos e promover o desenvolvimento de competências 

sociais e a regulação de comportamentos dos alunos, são definidas algumas normas que 

devem ser aplicadas na intervenção educativa do Gabinete de Mediação Comportamental (GMC): 

1. Os Professores Mediadores asseguram a receção aos alunos no Gabinete de Mediação 
Comportamental, mediante uma grelha afixada no início do ano escolar nos locais de 
divulgação habituais. 

2. À hora de início do tempo letivo para o qual o professor mediador está designado no GMC o 
professor aguarda na sala de professores a eventual necessidade de atendimento de alunos 
que tenham manifestado comportamentos gravemente desajustados em contexto de sala de 
aula. 

3. O aluno que é retirado da sua atividade letiva regular e remetido para o GMC deve vir 
acompanhado por um funcionário da escola e da respetiva ficha de sinalização, identificando 
os desajustes comportamentais que manifestou na sala de aula. 

4. Ao receber o aluno no GMC, o professor mediador tranquiliza o aluno e orienta a sua tomada 
de consciência relativamente ao desajuste comportamental, levando-o a comprometer-se 
com uma nova atitude e favorecendo o seu regresso à sala de aula. 

5. O trabalho de mediação comportamental com cada aluno recebido no GMC é registado em 
folha individual na qual serão identificados e registados: (a) data; (b) hora; (c) disciplina; (d) 
professor(es); (e) motivos de saída da sala; (f) síntese da situação; (g) compromissos do 
aluno. 

6. Quando o aluno for deslocado para o GMC nos primeiros 45 minutos de uma aula de 90 
minutos, o professor mediador deve orientar o seu regresso à sala de aula, na segunda parte 
da atividade curricular regular, depois de mediado o comportamento do aluno. 

7. Sempre que o aluno se encontre em condições de regressar à sala de aula e, desde que haja 
permissão do professor da disciplina, o professor mediador deve providenciar o regresso do 
aluno à aula. 

8. Quando o tempo de permanência no GMC for previsivelmente longo, o professor da disciplina 
onde ocorreu o desajuste comportamental deve indicar na ficha de sinalização a tarefa 
pedagógica que considera adequada à ocupação plena daquele tempo letivo, sob supervisão 
do professor mediador. 

9. No final do tempo letivo para o qual o professor mediador está destacado, as fichas relativas 
às ocorrências daquele período devem ser colocadas nos respetivos locais de 
correspondência para os Diretores de Turma, dispostos na sala de professores. 

 

 

 

 



ANEXO VIII 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1º CEB 

Decreto-Lei n.º 91/2013 de 10 de julho 

Despacho n.º 9265-B/2013 de 13 de julho 

1. No desenvolvimento do seu projeto educativo e no âmbito do 1.º ciclo, o agrupamento deve 
proporcionar aos alunos atividades de enriquecimento do currículo de carácter facultativo e de 
natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural incidindo, nomeadamente, nos domínios 
desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e 
voluntariado e da dimensão europeia na educação. 

2. O agrupamento de escolas deve, no 1.º ciclo do ensino básico, desenvolver atividades de 
enriquecimento curricular de caráter facultativo, com um cariz formativo, cultural e lúdico, que 
complementem as atividades da componente curricular desenvolvidas em sala de aula. Deste 
modo, cada estabelecimento de ensino do 1.º ciclo garante a oferta de uma diversidade de 
atividades que considera relevantes para a formação integral dos seus alunos e articula com as 
famílias uma ocupação útil e consequente dos tempos não letivos. 

3. Os horários das AEC no 1.º ciclo do ensino básico, devem ser comunicados aos encarregados de 
educação no momento da matrícula ou da renovação de matrícula, devendo ser confirmados no 
início do ano letivo. 

4. Sempre que seja necessário substituir e ou incluir AEC, alterar o seu horário ou a carga horária, ou 
o local de funcionamento, o diretor do agrupamento de escolas deve dar conhecimento aos pais e 
encarregados de educação, bem como atualizar toda informação, designadamente o número de 
alunos a frequentar, junto dos serviços da DGESTE em momentos do ano letivo a definir por este 
serviço. 

5. Consideram -se AEC no 1.º ciclo do ensino básico as atividades educativas e formativas que 
incidam na aprendizagem da língua inglesa ou de outras línguas estrangeiras e nos domínios 
desportivo, artístico, científico, técnico e das tecnologias da informação e comunicação, de 
ligação da escola com o meio e de educação para a cidadania. 

6. As AEC são de frequência gratuita, sendo a inscrição facultativa. 

7. Uma vez realizada a inscrição, os encarregados de educação comprometem -se a que os seus 
educandos frequentem as AEC até ao final do ano letivo, no respeito pelo dever de assiduidade 
consagrado no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de 
setembro. 

8. A oferta das AEC é adaptada ao contexto de cada uma das escolas do agrupamento com o 
objetivo de atingir o equilíbrio entre os interesses dos alunos e a formação e perfil dos 
profissionais que as asseguram. 

9. As AEC têm atualmente no Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra uma duração semanal de 
cinco horas uma vez que carga horária semanal do currículo é de 25 horas. 

10. Podem ser promotoras das AEC as seguintes entidades: 

a) Agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas; 

b) Autarquias locais; 

c) Associações de pais e de encarregados de educação; 

d) Instituições particulares de solidariedade social (IPSS). 



11. Caso o agrupamento de escolas ou escola não agrupada seja a entidade promotora das AEC e 
disponha de recursos docentes de quadro para as implementar, após cumprimento do disposto 
no n.º 2 do artigo 8.º do Despacho Normativo n.º 7/2013, de 11 de junho, afeta obrigatoriamente 
esses recursos às AEC que promove. 

12. Quando o agrupamento de escolas ou escola não agrupada, não sendo entidade promotora, 
dispõe de recursos docentes de quadro para a realização de uma ou mais AEC, após cumprimento 
do disposto no n.º 2 do artigo 8.º do Despacho Normativo n.º 7/2013, de 11 de junho, estabelece 
protocolo com a entidade promotora no sentido de estes serem obrigatoriamente afetos àquelas 
AEC. 

13. A entidade promotora, nos casos previstos nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 do artigo 10.º, 
estabelece um protocolo de colaboração com o agrupamento de escolas ou escola não agrupada 
onde se identifiquem: 

i. As atividades de enriquecimento curricular; 

ii. A duração semanal de cada atividade; 

iii. O local ou locais de funcionamento de cada atividade; 

iv. As responsabilidades e competências de cada uma das partes; 

v. Número de alunos em cada atividade; 

vi. Os recursos humanos necessários ao funcionamento das AEC. 

14. Atualmente o Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra tem protocolos de colaboração para 
implementação das AEC com a associação de pais, no caso da EB Quinta dos Frades, e com a Junta 
de Freguesia de Santa Clara, no caso da EB Eurico Gonçalves. 

15. As AEC são selecionadas de acordo com os objetivos definidos no projeto educativo do 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada, atendendo ao disposto no n.º 1 do artigo 9.º, e 
devem constar no respetivo plano anual de atividades. 

16. A planificação das AEC deve salvaguardar o tempo diário de interrupção das atividades e de 
recreio, bem como considerar as condições de frequência das AEC pelos alunos com necessidades 
educativas especiais, constantes no seu programa educativo individual. 

17. A planificação das AEC deve envolver os departamentos curriculares e ser aprovada pelo Conselho 
Pedagógico. 

18. Na planificação das AEC devem, sempre que possível, ser tidos em consideração os recursos 
existentes na comunidade, nomeadamente através de autarquias locais, IPSS, associações 
culturais e outros. 

19. A supervisão e o acompanhamento das AEC são da responsabilidade dos órgãos competentes do 
agrupamento de escolas e são realizados pelos docentes titulares de turma. Existe, para além 
destes e sempre que possível, um docente que realiza a supervisão geral das AEC em cada uma 
das escolas do 1ºciclo. 

20. As AEC são desenvolvidas após o período curricular da tarde, sendo da responsabilidade do 
Conselho Geral, sob proposta do Conselho Pedagógico, decidir quanto à possibilidade de 
existirem exceções a esta regra. 

21. As Atividades de Enriquecimento Curricular são de frequência gratuita e dependem da inscrição 
por parte dos Encarregados de Educação, no início do ano letivo. Uma vez realizada a inscrição, os 
encarregados de educação comprometem-se a que os seus educandos frequentem as AEC até ao 
final do ano letivo, no respeito pelo dever de assiduidade consagrado no Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. Tendo em conta o exposto: 



i. o encarregado de educação do aluno tem que justificar todas as faltas às atividades de 
enriquecimento curricular. 

ii. a justificação das faltas deve ser feita, por escrito, ao professor titular da turma com 
indicação do dia da atividade em que a falta ocorreu, referenciando os motivos justificativos 
da mesma, na caderneta do aluno; 

22. As atividades de enriquecimento curricular, por questões pedagógicas, de segurança e de gestão 
de recursos humanos, não podem ser interrompidas. Sempre que ocorra uma saída antecipada e 
imprevista das Atividades de Enriquecimento Curricular, o Encarregado de Educação ou quem 
acompanhar o aluno, terá sempre que justificar a ausência junto da escola. 

23. Os docentes das atividades de enriquecimento curricular procederão à avaliação dos alunos, no 
final de cada período, no domínio das atitudes, do comportamento, da assiduidade e das 
aprendizagens/conhecimentos. Esta avaliação, cujo modelo se atualiza periodicamente, será 
transmitida por escrito ao encarregado de educação na reunião trimestral com o DTT. 

24. O encarregado de educação é responsável por eventuais danos causados pelo seu educando 
durante a frequência das AEC e, em termos de disciplina, dar-se-á cumprimento ao que se 
encontra estabelecido no Regulamento Interno do Agrupamento. 

25. Para o desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular podem utilizar-se os espaços 
das escolas como salas de aulas, centro de recursos/biblioteca/sala TIC, ou outros, os quais devem 
ser disponibilizados pelos órgãos de gestão dos Agrupamentos, definindo as suas normas de 
utilização. Podem ainda ser utilizados outros espaços não escolares nomeadamente espaços 
verdes da freguesia onde se situa a escola. 

26. As reuniões entre a direção executiva, a coordenação das atividades de enriquecimento curricular 
e os coordenadores das Escolas do 1º CEB devem ocorrer pelo menos uma vez por período 
mediante convocatória do órgão de gestão do Agrupamento. 

27. Os acidentes ocorridos no local e durante a atividade de enriquecimento curricular, bem como no 
trajeto de ida e de vinda dessas atividades, ainda que realizadas fora do espaço escolar, 
nomeadamente no âmbito de parcerias, serão cobertas por seguro escolar, nos termos legais. A 
comunicação ao seguro escolar será feita pela coordenadora das AEC ou pelo professor 
responsável pela atividade, com conhecimento do professor titular de turma. 

28. Os sumários das AEC e a assiduidade dos alunos são registados pelos docentes responsáveis pelas 
AEC no Livro de Registo Diário das Atividades da Turma. 

29. Os docentes responsáveis em cada escola pela supervisão elaboram um relatório trimestral de 
avaliação/supervisão das atividades. Este relatório será apresentado pela coordenadora do 
departamento do 1º ciclo em conselho pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IX 

ATIVIDADES DA ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF) 

Despacho n.º 9265-A/2013 de 15 de julho 

 

NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR: 

1. De acordo com o estipulado na Lei Quadro da Educação Pré-Escolar, (Lei n.º 5/97, de 10 de 
Fevereiro), em articulação com o Decreto-Lei nº 147/97, de 11 de Julho, as atividades de 
animação e de apoio à família são planificadas pelos órgãos competentes dos agrupamentos 
de escolas, tendo em conta as necessidades dos alunos e das famílias, articulando com os 
municípios da respetiva área a sua realização. 

2. Consideram -se AAAF as que se destinam a assegurar o acompanhamento das crianças na 
educação pré -escolar antes e ou depois do período diário de atividades educativas e durante 
os períodos de interrupção destas atividades. 

3. As AAAF decorrem, preferencialmente, em espaços especificamente concebidos para estas 
atividades, sem prejuízo do recurso a outros espaços escolares, sendo obrigatória a sua oferta 
pelos estabelecimentos de educação pré -escolar. 

4. As AAAF são implementadas, preferencialmente, pelos municípios no âmbito do protocolo de 
cooperação, de 28 de julho de 1998, celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério 
do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, no 
âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré -Escolar, sem prejuízo 
da possibilidade de virem a ser desenvolvidas por associações de pais, instituições 
particulares de solidariedade social ou outras entidades que promovam este tipo de resposta 
social. 

5. É da responsabilidade dos educadores titulares de grupo, no âmbito da componente não 
letiva, assegurar a supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AAAF, tendo 
em vista garantir a qualidade das atividades desenvolvidas.  

6. A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AAAF são realizados no 
âmbito da componente não letiva de estabelecimento e compreendem: 

a) Programação das atividades; 

b) Acompanhamento das atividades através de reuniões com os respetivos dinamizadores; 

c) Avaliação da sua realização; 

d) Reuniões com os encarregados de educação. 

7. As atividades de apoio à família integram todos os períodos que estejam para além das 25 
horas letivas semanais e que, de acordo com a lei, sejam definidos no início do ano letivo. 

8. A componente de apoio à família destina-se a assegurar o acompanhamento das crianças 
antes do início das atividades letivas (8h - 9h), depois das atividades letivas (15h – 17.30h) e 
(17.30h -19h), e ainda, durante os períodos de interrupções letivas (8h – 19h). 

9. Os pais e encarregados de educação participam no custo desta componente de apoio à 
família, de acordo com o estipulado pela Câmara Municipal de Lisboa. 

10. A coordenação pedagógica da Componente de Apoio à Família será assegurada por um 
coordenador designado pela entidade executora. 

 



11. No final de cada período letivo é elaborado um relatório conjunto pelos coordenadores de 
estabelecimento e de departamento e pelo coordenador da Componente das Atividades de 
Animação e de Apoio à Família segundo modelo enviado pela entidade promotora (Câmara 
Municipal de Lisboa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO X 

Atividades da Componente de Apoio à Família (CAF) 

Despacho n.º 9265-A/2013 de 15 de julho 

 

NO 1º CEB: 

a) Quando as necessidades das famílias o justifiquem, pode ser oferecida uma Componente de 
Apoio à Família, a assegurar por autarquias, associações de pais, instituições particulares de 
solidariedade social ou por outras entidades que promovam este tipo de resposta social, 
mediante acordo com o Agrupamento. 

b) Esta Componente de Apoio à Família destina-se a assegurar o acompanhamento dos alunos antes 
do início das atividades letivas (8:001 – 9:00) e/ou depois das atividades de enriquecimento 
curricular (17:30 – 19:00) e/ou durante os períodos de interrupções letivas. 

c) Os pais/encarregados de educação comparticipam no custo desta Componente de Apoio à 
Família, de acordo com o estipulado pela Câmara Municipal de Lisboa. 

d) A coordenação pedagógica da Componente de Apoio à Família será assegurada por um 
Coordenador designado pela entidade executora. 

e) Cabe aos Coordenadores das Escolas do 1º CEB acompanharem o plano de atividades da 
Componente de Apoio à Família, promovendo, sempre que possível, formas de interação entre as 
atividades desenvolvidas em tempo curricular e as do Apoio à Família. 

f) No final de cada período será elaborado um relatório da atividade, pelo Coordenador de 
Estabelecimento segundo modelo enviado pela entidade promotora: Câmara Municipal de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 No caso da EB1 Quinta dos Frades a CAF inicia-se às 7 horas. 



ANEXO XI 

QUADROS DE MÉRITO 
 

Os Quadros de Mérito reconhecem os alunos que revelam excelentes resultados escolares ou 
produzem trabalhos, ou realizam atividades de excelente qualidade, no âmbito da comunidade 
escolar. 

 

1. O Quadro de Mérito Académico será organizado por anos de escolaridade no final de cada 
período escolar. 

2. O Quadro de Mérito de Cidadania será organizado por anos de escolaridade, no final do 3º 
período. 

3. O Quadro de Mérito Científico e ou Cultural e ou Artístico será organizado por anos de 
escolaridade, no final do 3º período. 

4. O Quadro de Mérito Desportivo será organizado por anos de escolaridade, no final do 3º 
período. 

5. O número de alunos a incluir nos Quadros de Mérito, por período e por ano letivo, é ilimitado. 

6. No 1º ano de escolaridade do 1º Ciclo não há Quadros de Mérito  

 

 

CRITÉRIOS PARA O QUADRO DE MÉRITO ACADÉMICO 

 

1. São critérios de acesso ao Quadro de Mérito Académico: 

a) A frequência de todas as disciplinas do currículo no Ensino Secundário;  

b) No Ensino Básico (2º e 3º ciclos) e CEF, ter média de 5 com arredondamento às unidades, 
sem nenhum nível inferior a 3.  

c) No 1º Ciclo, ter Muito Bom/5 sem arredondamento em Português e Matemática e 
nenhum nível inferior a Suficiente nas restantes áreas.  

d) No 1º Ciclo, para efeitos da alínea anterior, são apenas consideradas as avaliações das 
duas áreas curriculares com maior carga horária: Português e Matemática.  

e) No Ensino Secundário Regular, Profissional e Tecnológico, não ter classificação inferior a 
10 valores em qualquer disciplina/módulo e ter uma média aritmética de todas as 
disciplinas/módulos com um valor igual ou superior a 18 valores, com arredondamento 
às unidades.  

2. Qualquer um dos critérios referidos no ponto anterior é cumulativo com uma apreciação 
global de Bom relativamente ao comportamento e às atitudes do aluno na Escola, não 
podendo este ter qualquer infração disciplinar.  

 

 

 

 

 



 

CRITÉRIOS PARA O QUADRO DE MÉRITO CIDADANIA 

 

1. O Quadro de Mérito de Cidadania distingue o aluno pela excelência das suas atitudes nos 
seguintes domínios: 

a) Cooperação e Solidariedade; 

b) Superação de todo o tipo de situações adversas, graças ao seu grande empenhamento; 

c) Envolvimento em Projetos do Agrupamento e de Educação Ambiental 

2. Entende-se como dimensões a avaliar no ponto anterior: 

a) A responsabilidade do aluno; 

b) A sua cooperação com os colegas de turma (entreajuda); 

c) O espírito de tolerância e capacidade de convívio com as “diferenças”; 

d) A sua capacidade de adequação dos comportamentos ao local e situações em que se 
encontra. 

3. Qualquer um dos critérios referidos no ponto anterior é cumulativo com uma apreciação 
global de Bom relativamente ao comportamento e às atitudes do aluno na Escola, não 
podendo este ter qualquer infração disciplinar nem níveis quantitativos ou 
qualitativos/classificações negativas. 

 

 

CRITÉRIOS PARA O QUADRO DE MÉRITO CIENTÍFICO E OU CULTURAL E OU ARTÍSTICO 

1. Os Quadros de Mérito Científico e ou Cultural e ou Artístico distinguem os alunos que revelam 
excelentes qualidades numa das seguintes dimensões: 

a) Ciência; 

b) Cultura; 

c) Artes. 

2. Na dimensão da Ciência, distingue os alunos que se destaquem pelo seu interesse científico 
ou pela qualidade da sua participação em projetos de investigação experimental e de 
divulgação científica no âmbito da relação Ciência – Sociedade. 

3. Na dimensão da Cultura distingue os alunos que se destaquem participando e ou 
promovendo espontaneamente atividades culturais e recreativas que envolvam a 
comunidade escolar. 

4. Na dimensão da Arte distingue os alunos que revelem grande criatividade e capacidade de 
expressão artística. 

5. Qualquer um dos critérios referidos no ponto anterior é cumulativo com uma apreciação 
global de Bom relativamente ao comportamento e às atitudes do aluno na Escola, não 
podendo este ter qualquer infração disciplinar nem níveis quantitativos ou 
qualitativos/classificações negativas. 

 

 

 



 

CRITÉRIOS PARA O QUADRO DE MÉRITO DESPORTIVO 

1. O Quadro de Mérito Desportivo distingue o aluno que, pelas suas atitudes, promova a prática 
desportiva na escola ou a represente condignamente em competições locais, regionais e 
nacionais. 

2. Qualquer um dos critérios referidos no ponto anterior é cumulativo com uma apreciação 
global de Bom relativamente ao comportamento e às atitudes do aluno na Escola, não 
podendo este ter qualquer infração disciplinar. 

 

 

COMPETÊNCIAS 

1. Compete ao Diretor de Turma/professor titular da turma, ouvido o respetivo Conselho de 
Turma/Conselho de Docentes, propor ao Diretor os alunos para os Quadros referidos e 
através da ata de Conselho de Turma/Conselho de Docentes de avaliação de cada período 
letivo. 

2. O Diretor aprova, ou não, as propostas apresentadas, fundamentando a sua decisão sempre 
que se verifique a não aprovação. 

 

 

ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

1. As listas dos alunos pertencentes aos Quadros devem ser: 

a) Afixadas em painel próprio em lugar de destaque na Escola e em local bem visível. 

b) Divulgadas na página oficial da Internet do Agrupamento de Escolas Lindley Cintra. 

c) Organizadas por anos de escolaridade e por cursos/níveis, nele constando, sempre que 
possível, a fotografia e a identificação do aluno. 

 

 

MANUTENÇÃO DO QUADRO 

A composição dos Quadros mantêm-se expostas durante o tempo da respetiva vigência, sendo que 
as relativas ao 3º período, de cada ano escolar, apenas serão retiradas nos últimos 15 dias do 1º 
período do ano letivo seguinte. 

 

 

OUTRAS SITUAÇÕES 

1. Reserva-se o direito ao aluno ou ao respetivo Encarregado de Educação de não querer 
constar nos Quadros Mérito aqui estabelecidos e/ou da sua não publicitação nas listas. 

2. A manifestação desse direito será feita da forma mais rápida e por escrito junto do Diretor, 
tendo por efeito a partir do momento da sua entrega, a suspensão e/ou retirada de qualquer 
menção que envolva a identidade do aluno. 

 

 



ANEXO XII 

VISITAS DE ESTUDO 

(Despacho nº 28/ME/91, de 28 de Março, Ofício Circular nº2 de 04 de Janeiro de 2005 e Lei nº 39/2010, 

de 2 de Setembro) 

Viagens Em Território Nacional (Ofício Circular nº2, de 04 de Janeiro de 2005 e Despacho 9780/2006 de 4 de 

Maio – pontos 7 e 8). 

Visitas De Estudo Ao Estrangeiro (Ofício Circular nº2 de 04 de Janeiro de 2005 e Despacho 23731 /2006, de 

21 de Novembro – Ponto 2.3) 

 

1. As visitas de estudo são atividades decorrentes do Projeto Educativo do Agrupamento, Plano 
Anual de Atividades e Planos de Turma. 

2. Uma visita de estudo é uma atividade curricular intencionalmente planeada, tendo por 
objetivo desenvolver ou complementar conteúdos de todas as áreas curriculares, 
disciplinares e não disciplinares. 

3. Devem privilegiar-se visitas de estudo de natureza interdisciplinar. 

4. As visitas de estudo devem ser planeadas, sempre que possível, em Conselho de Turma.  

5. Os pedidos de visita de estudo devem ser formalizados em impresso próprio pelo professor 
organizador, informando sobre: 

a) Os objetivos curriculares da visita; 

b) As turmas e o número de alunos envolvidos; 

c) Os professores acompanhantes, que devem ser professores da turma; 

d) O local / instituição a visitar, o transporte a utilizar, o custo por aluno. 

6. Os professores acompanhantes devem ser selecionados de acordo com o horário letivo dos 
alunos, tomando como referência o período no qual decorre a visita de estudo. 

7. Sempre que se realizem visitas de estudo, no âmbito dos Cursos Profissionais, as horas 
efetivas utilizadas durante as mesmas, serão distribuídas pelas disciplinas envolvidas no 
projeto e consideradas tempos letivos, desde que estas tenham sido objeto de planificação 
integrada no projeto curricular de turma e respetiva aprovação pelo órgão pedagógico da 
escola. Para o acompanhamento dos alunos, têm prioridade os professores com aulas no dia 
da atividade. 

8. Sempre que se projete a realização de uma visita de estudo deve-se indicar um professor 
responsável pela coordenação do projeto, que agregará à iniciativa outros professores da 
turma, no mínimo, na proporção de um professor por cada quinze alunos. 

9. Os alunos que não participem na visita, deverão frequentar as aulas de acordo com o seu 
horário ou deverão ser encaminhados para a sala de estudo ou biblioteca escolar com a 
indicação de uma atividade a realizar. 

10. Quando a visita decorre na totalidade do turno da manhã, os alunos podem ser dispensados 
da frequência do primeiro bloco de 90 minutos no período da tarde, bem como em situação 
inversa, correspondendo esse tempo ao período da refeição. 

11. Considerando que as visitas de estudo estão em consonância com o Projeto Educativo do 
Agrupamento, cabe ao aluno o dever de assiduidade de participação nas mesmas. 

12. Os alunos que não participam nas visitas de estudo devem apresentar justificação da sua 
ausência. 



13. Compete aos professores da turma não envolvidos na visita de estudo: 

 Numerar a lição e sumariar “Alunos em visita de Estudo” 

 Dar aulas, quando houver alunos não participantes, planificando as lições em função da 
situação concreta vivida, numerando-as e sumariando-as. 

14. Os professores da turma que participam na visita devem numerar a lição dessa turma e 
sumariar “ Visita de Estudo” 

15. Os professores que participam na visita de estudo e que faltem a turmas não envolvidas na 
visita não sumariam essas aulas.  

16. Os encarregados de educação devem ser informados da realização das visitas de estudo, 
autorizando previamente a participação dos seus educandos na respetiva atividade. 

17. Deverá evitar-se a realização de visitas de estudo no 3º período, devendo esta situação ser 
salvaguardada em Conselho de Turma do 2º período. 

18. No caso de visitas de estudo superiores a três dias em território nacional e de qualquer visita 
ao estrangeiro, independentemente da sua duração, deverá ser solicitada a respetiva 
autorização à Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares com a antecedência mínima de 
trinta dias. 

19. Em caso de saída para o estrangeiro, é necessária uma autorização que deve ser assinada por 
ambos os pais, salvo se outra for a indicação do Ministério Público ou tribunal competente. 

20. Sem detrimento do dever de vigilância e custódia que recai sobre as funções dos professores 
em qualquer atividade, deverão ser objeto de coresponsabilização das famílias os eventuais 
danos que comprovadamente os alunos venham a causar no decurso da visita. 

21. A divulgação da visita de estudo, junto dos professores da turma deve ser feita através do 
programa INOVAR; 

22. Os relatórios das visitas de estudo devem ser entregues no órgão de gestão da escola até 72 h 
após a realização das mesmas.  

23. Os alunos que tenham comportamento habitualmente desajustado, podem ter indicação por 
parte do Conselho de turma ou do diretor de turma para permanecer no espaço escolar, 
cumprindo o seu horário letivo realizando tarefas específicas.  

24. Nos cursos profissionais, os professores devem numerar e lecionar as aulas previstas no 
horário da turma, sempre que algum aluno não participe na visita. Nesta situação devem os 
professores garantir que os alunos que participam na visita tenham acesso aos conteúdos 
lecionados através da realização de um trabalho ou fornecendo textos de apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO XIII 

FUNCIONAMENTO INTERNO DOS ESPAÇOS ESCOLARES DO AGRUPAMENTO 
ACESSO E PERMANÊNCIA NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

2. O acesso às instalações dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento só é permitido: 

a) Aos funcionários docentes e não docentes; 

b) A alunos inscritos, mediante a respetiva identificação, e a outros alunos, mediante 
autorização; 

c) A elementos da Associação de Pais e Encarregados de Educação quando devidamente 
identificados; 

d) A Encarregados de Educação mediante a apresentação de um documento de 
identificação  ao funcionário auxiliar; 

e) A outras pessoas estranhas às escolas, mediante a apresentação de um documento de 
identificação na portaria e depois de receberem autorização de entrada.  

3. As entradas e saídas de pessoas estranhas às escolas deverão ser registadas em dossier 
próprio, constando desse registo o nome do visitante, objetivo da visita, hora de entrada e de 
saída. Estes registos devem ser entregues diariamente nos Serviços Administrativos. 

4. Às horas de saída, os alunos saem sozinhos ou acompanhados por um responsável indicado 
pelos encarregados de educação. A autorização de saída dos seus educandos é dada pelos 
encarregados de educação no início do ano. 

5. Os casos pontuais, de saídas fora do horário previsto ou da alteração dos acompanhantes, 
devem ser comunicados pelos encarregados de educação, na caderneta do aluno, aos 
responsáveis pela atividade. 

6. Nos jardins-de-infância do Agrupamento o controlo das entradas e saídas é feito pelas 
assistentes operacionais. Uma vez que não existe portaria, o portão/porta só se mantém 
aberto até às 9 horas e 30 minutos  no período da manhã e das 15 horas às 15 horas e trinta 
minutos. No período de almoço e no período das atividades não letivas o portão/porta 
mantem-se aberto durante o período estritamente necessário à saída e/ou entrada das 
crianças. Para além disso o portão só é aberto quando alguém toca à campainha. Nesses casos 
a auxiliar deve identificar o visitante, solicitar informação sobre o assunto a tratar e, caso 
tenha autorização e não haja inconveniente para o serviço, encaminhá-lo à pessoa a quem se 
dirige. 

7. Nas escolas do 1º ciclo do Agrupamento o controlo das entradas e saídas é feito pelas 
assistentes operacionais. Uma vez que não existe portaria, o portão só se mantém aberto 
durante os 15 minutos após o toque de entrada no turno da manhã e após o toque de saída às 
17:30, ou seja, no final das atividades de enriquecimento curricular. No período de almoço e 
no final das atividades letivas o portão mantém-se aberto durante o período estritamente 
necessário à saída e/ou entrada dos alunos. Para além disso, o portão só é aberto quando 
alguém toca à campainha. Nesses casos a auxiliar deve identificar o visitante, solicitar 
informação sobre o assunto a tratar e, caso tenha autorização e não haja inconveniente para o 
serviço, encaminhá-lo à pessoa a quem se dirige. 

8. Na portaria da Escola Básica 2,3 Professor Lindley Cintra e da Escola Secundária do Lumiar o 
controlo de entradas e saídas é feito através de um cartão eletrónico. 

9. As entradas e saídas dos alunos do 2º,3ºciclos e secundário devem processar-se do seguinte 
modo: 



a) O acesso dos alunos à escola faz-se mediante apresentação do cartão eletrónico/cartão 
de identificação do aluno (cartão magnético). 

b) No caso do aluno, por esquecimento, não ser portador do cartão eletrónico poderá 
entrar, após confirmação da identificação por parte do funcionário. 

c) Caso haja extravio do cartão o aluno deve solicitar de imediato um novo cartão na 
secretaria, efetuando o pagamento do mesmo. 

d) Os alunos do ensino básico só podem sair da escola no final das atividades letivas. 
Qualquer situação anómala deve ser comunicada, de imediato, ao diretor. 

e) A possibilidade de saída à hora do almoço dos alunos do ensino básico é sujeita a 
autorização escrita do encarregado de educação no ato da matrícula/inscrição. 

 

CIRCULAÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR 

1. A vigilância dos alunos no recreio, no jardim-de-infância, compete às auxiliares de ação 
educativa, com a colaboração dos educadores. 

2. A vigilância dos alunos no recreio, nas Escolas do 1º CEB, compete às assistentes 
operacionais. Os docentes também participam na vigilância e acompanhamento dos recreios 
nos dias assinalados no seu horário. 

3. É vedada aos alunos a circulação nas salas de Professores, gabinetes de coordenação de 
escola e nas salas da direção. 

4. Dentro do recinto escolar os alunos não podem: 

a) Permanecer nas salas de aula durante os intervalos; 

b) Circular de bicicleta, motorizada, skate ou outro meio de locomoção sobre rodas; 

c) Jogar fora dos campos de jogos quando perturbem o funcionamento das atividades 
letivas e / ou circulação. 

 

REFEITÓRIO 

1. O refeitório da Escola Secundária do Lumiar fornece refeições completas aos alunos, 
professores e demais pessoal dentro de horário definido no início de cada ano escolar pelo 
órgão de gestão. 

2. As senhas para refeição na Escola Secundária do Lumiar podem ser adquiridas na semana 
anterior ou na véspera e, excecionalmente poderão ser compradas no próprio dia, ficando 
sujeitas ao pagamento de uma taxa suplementar definida anualmente. 

3. As ementas das refeições a servir no refeitório, para todos os dias da semana, devem ser 
afixadas semanalmente em local bem visível, nomeadamente junto ao ponto de venda das 
senhas e divulgada na página do Agrupamento. 

4. As senhas de refeição são adquiridas na papelaria da escola, em horário estabelecido e 
afixado no início de cada ano letivo. 

5. Nas escolas do 1º CEB e jardim-de-infância a gestão dos refeitórios e o fornecimento das 
refeições escolares é da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa (Decreto-Lei n.º 
144/2008, de 28 de Julho), sendo a autarquia quem define o caderno de encargos com a 
empresa que fornece as refeições e que indica à direção executiva do Agrupamento o modo 
como cada escola intervém em todo o processo (mapas de refeições, registo de ocorrências). 

6. Às coordenadoras das escolas do 1º CEB e jardins-de-infância cabe: 



a) Afixar semanalmente a ementa disponibilizada pela empresa que fornece as refeições; 

b) Definir turnos para almoço, nos casos em que a capacidade do refeitório não comporte a 
totalidade dos alunos da escola; 

c) Definir com a empresa os procedimentos de venda de senhas aos Encarregados de 
Educação, disponibilizando, sempre que possível, um espaço para esse efeito. 

7. Todos os alunos que almoçam na escola devem utilizar o refeitório escolar, exceto em 
situações excecionais com autorização prévia da direção executiva. 

8. A correta utilização do refeitório exige o cumprimento das seguintes regras: 

a) Esperar a vez na fila formada, respeitando a ordem de chegada; 

b) Manter uma postura correta pouco ruidosa e não dar origem a conflitos. 

 

BAR DOS ALUNOS 

1. O fornecimento de bens alimentares no bar dos alunos deve assegurar uma alimentação 
equilibrada e adequada às necessidades da população escolar, fornecendo leite e seus 
derivados e outros alimentos que respeitem os princípios dietéticos de qualidade e variedade. 

2. O horário definido para funcionamento do bar dos alunos é afixado no início de cada ano 
escolar pelo órgão de gestão. 

3. Os artigos consumidos estão sujeitos a pré-pagamento. 

4. Compete aos funcionários do bar: 

a) Receber e conferir os produtos requisitados; 

b) Zelar pela qualidade e apresentação dos alimentos; 

c) Preparar e vender produtos; 

d) Afixar o preçário atualizado; 

e) De acordo com as disposições legais o serviço de bar pode ser atribuído a uma empresa 
externa, assegurando esta as normas de higiene e segurança relacionadas com o 
manuseamento, confeção e fornecimento de comida e bebidas. 

 

SALA DE CONVÍVIO 

1. É um espaço que pode ser frequentado por alunos, funcionários e professores da Escola. 

2. As atividades a decorrer neste espaço serão previamente autorizadas pela direção e deverão 
cumprir as regras estabelecidas de acordo com a natureza de cada atividade. 

 

PAPELARIA 

1. A papelaria da Escola fornece bens de uso escolar. 

2. Esse espaço dispõe de um balcão de atendimento público pelo que não é permitida a entrada, 
nas instalações, a pessoas não autorizadas. 

3. O horário de atendimento público é definido, no início de cada ano escolar, pelo órgão de 
gestão e é afixado nas instalações. 

4. Compete ao funcionário: 

a) Afixar um preçário devidamente atualizado; 



b) Registar as necessidades da papelaria e direcioná-las ao órgão competente; 

c) Elaborar diariamente a respetiva folha de caixa. 

 

REPROGRAFIA 

1. A reprografia fornece serviços de cópias em horário definido no início do ano escolar pelo 
órgão de gestão, podendo ser utilizado por alunos, professores e demais pessoal. 

2. Este serviço, desde que utilizado para fins particulares, é pago pela tabela afixada. 

3. Compete ao funcionário: 

a) Manter absoluto sigilo sobre os trabalhos executados; 

b) Zelar para que elementos estranhos não tenham acesso ao serviço; 

c) Elaborar a relação das necessidades e requisitar papel e outros produtos ao responsável; 

d) Zelar pela economia de recursos, evitando o desperdício; 

e) Cumprir os prazos de entrega dos trabalhos realizados; 

f) Apresentar ao tesoureiro as folhas de contas. 

 

CACIFOS 

1. Os alunos da EB 2,3 Prof. Lindley Cintra podem solicitar no início do ano letivo a atribuição de 
um cacifo para seu uso pessoal. 

2. O pedido é apresentado ao funcionário da papelaria que, mediante o pagamento de um valor 
definido no início do ano letivo, lhe atribui um cacifo numerado e regista a identificação do 
aluno em formulário próprio. 

3. O aluno é responsável pela manutenção das condições do cacifo que lhe foi distribuído, 
devendo proceder de imediato ao seu encerramento com cadeado pessoal destinado para 
esse efeito. 

4. Em caso de extravio de chaves do seu cadeado de cacifo, deve o aluno identificar-se junto do 
funcionário da papelaria que, comprovada a sua legitimidade, providenciará a remoção do 
cadeado em questão. 

5. No termo de cada ano letivo devem os alunos comparecer junto do funcionário da papelaria 
informando sobre a sua intenção de manutenção do cacifo para o ano letivo seguinte, sob 
pena de lhe ser retirado o cadeado do cacifo atribuído no início do ano escolar. 

6. O disposto no número anterior não libera o aluno da obrigação de, no início de novo ano 
escolar, comparecer novamente junto do funcionário da papelaria para proceder ao 
pagamento do valor definido anualmente para a utilização de cacifo. 

7. No início de cada ano escolar, à direção executiva reserva-se o direito de retirada de todos os 
cadeados de cacifos de alunos que, no termo do ano letivo transato, não tenham manifestado 
interesse na sua manutenção. 

 

 

 

 

 



REGULAMENTO DE CARTÃO ELECTRÓNICO DE IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

 

1. Na Escola Básica prof. Lindley Cintra e na Escola Secundária do Lumiar, os aluno são 
informados no ato da matrícula que deverá utilizar um cartão eletrónico que servirá para a 
sua identificação, entradas e saídas da escola, consulta de saldo, marcação de almoço e outros 
dados que venham a ser disponibilizados para consulta; 

2. O cartão é fornecido pela escola mediante o pagamento de uma caução; 

3. O valor da caução é definido anualmente pela Direção e terá o mesmo valor para todos os 
membros da comunidade educativa, com exceção dos alunos com direito a ASE; 

4. A caução será devolvida mediante a entrega do cartão e o recibo do valor da caução; 

5. Qualquer elemento que fique sem cartão por motivos que lhe sejam imputáveis deverá 
requisitar novo cartão mediante o pagamento de nova caução; 

6. Considera-se falta grave a utilização indevida do cartão de identificação pessoal, 
nomeadamente falsificação ou cedência a terceiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO XIV 

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO 

 

NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

1. Nos jardins-de-infância é obrigatório o uso da bata, com a identificação da criança, durante o 
horário escolar e nas visitas de estudo. 

2. As crianças do jardim-de-infância deverão ter, sempre na sala um saco com uma muda de roupa. 
Todo o vestuário da criança deve ser devidamente identificado, não se responsabilizando o 
jardim-de-infância por qualquer dano ou perda de roupa. 

3. Tendo em conta questões de natureza pedagógica, as condições físicas e os equipamentos 
existentes nos jardins-de-infância, os recursos humanos disponíveis e a própria constituição dos 
grupos, considera-se que não existem quaisquer condições para que as crianças durmam a sesta 
no jardim-de-infância. 

4. Em caso de queda, acidente ou doença súbita, deverão ser contactados os serviços de emergência 
e, eventualmente, quando a situação o justifique, a criança poderá ser assistida no Centro de 
Saúde local ou no estabelecimento hospitalar mais próximo, avisando-se de imediato o 
Encarregado de Educação para que este acompanhe a criança. 

5. A administração de qualquer medicamento à criança, durante as horas de permanência no 
jardim-de-infância, impõe aos pais/Encarregados de Educação a obrigação de fazerem a entrega 
dos mesmos a um adulto, mediante o preenchimento do formulário próprio existente nos 
diferentes estabelecimentos de ensino do agrupamento e, sempre que possível, o formulário 
deve ser acompanhado pela cópia da prescrição médica. 

6. Será condição de impedimento de frequência, jardim-de-infância qualquer doença que afete uma 
criança e que pela sua natureza possa pôr em causa o seu normal funcionamento, prejudicando a 
sua saúde e a das outras crianças, durante o período em que tal se verifique; Doenças de 
Declaração Obrigatória (Portaria n.º 1071/98, de 31 de Dezembro). 

7. Quando a criança regressa ao jardim de Infância, após ter estado doente por um período superior 
a cinco dias úteis por doença, ou caso se trate de doença infecto -contagiosa, deverá trazer a 
declaração médica que justifique a ausência e ateste que a criança pode voltar a frequentar o JI. 

8. Sempre que a criança apresentar sintomas febris não poderá frequentar o jardim de 
Infância/escola, porque poderá estar a pôr em perigo a saúde de todos e não está, ela própria, em 
condições físicas de participar nas atividades.  

9. Sempre que se verifique um caso de pediculose (piolhos), a educadora alerta os pais ou os 
encarregados de educação para que estes procedam à desinfeção com tratamento e 
medicamento adequados, a fim de evitar o contágio a outras pessoas. Caso esta situação não se 
verifique e, sendo uma questão de saúde pública, será solicitada a intervenção dos técnicos do 
Centro de Saúde da zona de influência do Jardim de Infância. 

 

NO 1º CICLO 

1. No 1º ciclo, por solicitação do Encarregado de Educação, podem ser realizadas festas de 
aniversário com a concordância prévia do docente titular de turma para comemoração do 
aniversário do aluno, desde que sejam respeitadas as seguintes normas: 



 não interfira com o normal desenvolvimento das atividades letivas; 

 os géneros alimentícios deverão assegurar as normas de higiene e segurança alimentar (não 
devem ser consumidos bolos com creme e refrigerantes). 

2. Os encarregados de educação que entendam que, por razões diversas, os seus educandos não 
participem na comemoração de aniversários devem manifestá-lo por escrito, na caderneta, no 
início do ano letivo. 

3. A administração de medicamentos a crianças no espaço escolar deve observar os seguintes 
procedimentos: 

 sempre que possível a medicação deve ser feita em casa; 

 na impossibilidade de o fazer, o E. E. pode solicitar à escola que administre o medicamento ao 
seu educando mediante o preenchimento do documento interno disponível nos diferentes 
estabelecimentos de ensino do agrupamento; 

 sempre que possível o documento deve ser acompanhado pela cópia da prescrição médica. 

4. Os alunos que se encontram fora do horário no estabelecimento de ensino são da 
responsabilidade dos encarregados de educação que será alertado para as consequências desta 
atitude. A escola não tem, a partir das 17:30, meios de vigilância desses alunos e existe uma 
alternativa disponível: componente de apoio à família entre as 17:30 e as 19h. 

5. Às horas de saída os alunos saem sozinhos ou acompanhados por um responsável indicado pelos 
encarregados de educação. Esta informação, em relação à saída dos educandos e à identificação 
dos acompanhantes, fica registada num «cartão» que os encarregados de educação preenchem 
no início do ano e que será arquivado para consulta das auxiliares responsáveis pela saída dos 
alunos. Casos pontuais, de saídas fora do horário previsto ou da alteração dos acompanhantes, 
devem ser comunicados pelos encarregados de educação, na caderneta do aluno, aos 
responsáveis pela atividade. 

6. Sempre que se verifique um caso de pediculose (piolhos), a coordenadora da escola alerta os pais 
ou os encarregados de educação para que estes procedam à desinfeção com tratamento e 
medicamento adequados, a fim de evitar o contágio a outras pessoas. Caso esta situação não se 
verifique e, sendo uma questão de saúde pública, será solicitada a intervenção dos técnicos do 
Centro de Saúde da zona de influência da Escola Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO XV 

MATRÍCULAS – PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO 

 

O despacho nº5048-B/2013 de 12 de abril define os procedimentos exigíveis para a concretização da 

matrícula e respetiva renovação, e normas a observar, designadamente, na distribuição de crianças e 

alunos, constituição de turmas e período de funcionamento dos estabelecimentos de educação e de 

ensino.  

 

I - MATRÍCULA E RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

«1- Na educação pré-escolar, as vagas existentes em cada estabelecimento de educação, para 

matrícula ou renovação de matrícula, são preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente às 

crianças: 

1ª - Que completem os cinco anos de idade até 31 de dezembro; 

2ª - Com necessidades educativas especiais de carácter permanente, de acordo com o artigo 19.º 

do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2008, de 

12 de maio; 

3ª - Filhos de mães e pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.º da Lei n.º 

90/2001, de 20 de agosto; 

4ª - Que completem os 4 anos de idade até 31 de dezembro; 

5ª - Que completem os 3 anos de idade até 15 de setembro; 

6ª - Que completem os 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 

2- No âmbito de cada uma das prioridades referidas no número anterior, e como forma de desempate 

em situação de igualdade, devem ser observadas, sucessivamente, as seguintes prioridades: 

1ª - Crianças mais velhas, contando-se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos, meses e 

dias; 

2ª - Crianças com irmãos a frequentar o estabelecimento de educação pretendido; 

3ª - Crianças cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do 

estabelecimento de educação pretendido; 

4ª - Crianças cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação pretendido; 

5ª - Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento interno do 

estabelecimento de educação e de ensino.» (despacho nº5048-B/2013 de 12 de abril)» 

 

Tendo em conta o que se encontra indicado na 5ª prioridade do ponto 2 do despacho 

supramencionado, no regulamento interno do agrupamento ficam definidas outras prioridades e 



critérios para a matrícula de crianças nos estabelecimentos de educação pré-escolar. Em caso da 

necessidade de desempate, relativamente à opção entre diferentes estabelecimentos integrados no 

mesmo agrupamento, dar-se-á sempre prioridade às crianças mais velhas. Ainda assim, em caso 

empate, dar-se-á prioridade, sucessivamente: 

a. Crianças mais velhas no caso de matrícula ou de renovação de matrícula; 

b. Crianças com necessidades educativas especiais; 

c. Com irmãos a frequentar o estabelecimento de ensino pretendido ou outro do mesmo 
agrupamento que fique na proximidade; 

d. Cujos pais ou encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do 
estabelecimento de ensino; 

e. Cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de ensino; 

f. Crianças com processo de promoção e proteção, depois de analisado o processo pela direção. 

 

II - MATRÍCULA E RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA NO 1ºANO DE ESCOLARIDADE 

«No ensino básico, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino para matrícula ou 

renovação de matrícula são preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos: 

1ª - Com necessidades educativas especiais de carácter permanente que exijam condições de 

acessibilidade específicas ou respostas diferenciadas no âmbito das modalidades específicas de 

educação, conforme o previsto nos 4, 5, 6 e 7 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de 

janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio; 

2ª - Com necessidades educativas especiais de carácter permanente não abrangidos pelas 

condições referidas na prioridade anterior; 

3ª - Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o ensino básico no 

mesmo estabelecimento de educação e ou de ensino; 

4ª - Cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do 

estabelecimento de ensino; 

5ª - Com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e ou de ensino; 

6ª - Cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente, 

na área de influência do estabelecimento de ensino; 

7ª - Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o ensino básico 

noutro estabelecimento de educação e ou de ensino, do mesmo agrupamento de escolas; 

8ª - Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de matrícula, à 

exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de estudos no estabelecimento 

de ensino; 

9ª - Que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro, tendo prioridade 

os alunos mais velhos, contando-se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos, meses e dias; 

10ª - Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento interno do 

estabelecimento de educação e de ensino.» (despacho nº5048-B/2013 de 12 de abril)» 



 

Tendo em conta o que se encontra indicado no artigo 10º do despacho supramencionado, no 

regulamento interno ficam definidas outras prioridades e critérios para a matrícula, ou renovação de 

matrícula, de alunos nos estabelecimentos de ensino do agrupamento. Em caso da necessidade de 

desempate, relativamente à opção entre diferentes estabelecimentos de ensino integrados no mesmo 

agrupamento, dar-se-á sempre prioridade ao estabelecimento de ensino colocado em 1ª prioridade. 

Ainda assim, em caso empate, dar-se-á prioridade, sucessivamente: 

a. Com necessidades educativas especiais de caráter permanente; 

b. Com irmãos a frequentar o estabelecimento de ensino pretendido ou outro do mesmo 
agrupamento que fique na proximidade; 

c. Cujos pais ou encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do 
estabelecimento de ensino; 

d. Cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de ensino; 

e. Mais velhos no caso de matrícula e de renovação de matrícula; 

f. Alunos com processo de promoção e proteção, depois de analisado o processo pela direção. 

 

Assim, devem ser observados os seguintes critérios e prioridades: 

1. Os alunos serão colocados nas vagas existentes na Escola do 1º ciclo do Ensino Básico do 
Agrupamento de Escolas colocada em 1º opção (1ª preferência) sendo observadas as prioridades 
definidas no artigo 10º despacho nº5048-B/2013 de 12 de abril; 

2. Aplicadas as prioridades referidas se o aluno em causa não obteve vaga no estabelecimento 
de ensino indicado na primeira preferência, o pedido de matrícula segue, via plataforma das 
matrículas eletrónicas, para o estabelecimento de ensino seguinte, indicado pelo por ordem 
de preferência, e cuja frequência era pretendida. 

 

PROCEDIMENTOS GERAIS A OBSERVAR 

No pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino 

do agrupamento para matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas tendo em conta as 

prioridades definidas no despacho em vigor. Os alunos/ crianças serão colocados tendo em conta as 

opções escolhidas, ou seja, caso as duas primeiras preferências correspondam a estabelecimentos de 

educação e ensino do Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra elas serão consideradas em 

paralelo. No entanto, a aplicação deste procedimento, devido à ordem das prioridades nos dois níveis 

de ensino, é diferente relativamente ao pré-escolar e ao 1ºciclo. 

 

No caso do pré-escolar, por exemplo, em que a principal prioridade é a idade, as crianças admitidas no 

Jardim de Infância da Ameixoeira não devem ter idade inferior às admitidas no Jardim de Infância do 

Lumiar, salvo nos casos em que os encarregados de educação anulam a matrícula. Assim, devem ser 

observados os seguintes critérios: 

1. As crianças que apresentaram o pedido de matrícula para a educação pré-escolar serão colocados 
nas vagas existentes Jardim de Infância do Agrupamento de Escolas colocado em 1º opção (1ª 



preferência) sendo observadas as prioridades definidas nos pontos 1 e 2, do artigo 9º, do 
despacho nº5048-B/2013 de 12 de abril e no presente anexo ao regulamento interno; 

2. Caso o Jardim de Infância colocado em 2ªpreferência pertença ao Agrupamento de Escolas as 
vagas aí existentes serão consideradas em paralelo com a 1ª opção. 

3. Aplicadas as prioridades referidas se o aluno em causa não obteve vaga no estabelecimento 
de educação indicado na primeira e segunda preferências (caso sejam jardins de infância do 
agrupamento), o pedido de matrícula segue, via plataforma das matrículas eletrónicas, para o 
estabelecimento de educação seguinte, indicado pelo por ordem de preferência, em cuja 
frequência é pretendida; 

4. Não tendo obtido vaga nos estabelecimentos de educação pré-escolar indicados, o pedido de 
matrícula fica a aguardar decisão no estabelecimento de educação indicado em última opção. 

 

No caso do 1º ciclo as vagas serão consideradas em paralelo apenas se, em determinado 
estabelecimento de ensino do agrupamento, chegados aos alunos condicionais, ainda existirem 
vagas. Neste caso, serão consideradas as escolas colocadas nas 1ª e 2ª preferências, desde que 
essas duas preferências correspondam às duas escolas do 1º ciclo do agrupamento, e dar-se-á 
prioridade às crianças mais velhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO XVI 

REGULAMENTO DOS CURSOS PROFISSIONAIS 

 

Índice 

 

1. Introdução ......................................................................................................................................................... 40 

2. Condições de admissão ................................................................................................................................ 40 

3. Qualificação de comportamentos dos formandos ............................................................................ 40 

4. Coordenador do conselho de diretores de curso .............................................................................. 41 

5. Composição da equipa pedagógica ......................................................................................................... 41 

6. Atribuição do cargo de diretor de curso ............................................................................................... 4 

7. Competências do diretor de turma ......................................................................................................... 42 

8. Acompanhante da formação em contexto de trabalho ................................................................... 42 

9. Professor/Formador orientador da prova de aptidão profissional .......................................... 42 

10. Avaliação.................................................................................................................................. 5 

11. Conclusão do curso.................................................................................................................. 6 

12. Recuperação/Reposição de horas de formação ................................................................................ 6 

12.1 Faltas do discente .............................................................................................................................. 6 

12.2 Ausência do docente ......................................................................................................................... 8 

13. Recuperação de módulos em atraso ....................................................................................................... 10 

14. Condição de transição de ano .................................................................................................................... 49 

15. Visitas de estudo ............................................................................................................................................. 49 

16. Formação em contexto de trabalho ........................................................................................................ 50 

17. Regulamento da prova de aptidão profissional ................................................................................. 52 

18. Alterações às disposições deste regulamento .................................................................................... 55 

 

  



1- INTRODUÇÃO 

Os cursos profissionais regem-se pelo Despacho nº 14 758/2004 (2ª série), de 23 de julho, pelo 

Decreto-Lei 139/2012 de 5 de julho, e pela portaria 74-A/2013 de 15 de fevereiro.  

Estes cursos permitem a qualificação escolar e profissional de nível III. 

No ato de matrícula os encarregados de educação e alunos/formandos de maioridade tomam 

conhecimento do regulamento interno, devendo assinar um documento em como o fizeram, 

declarando igualmente que se comprometem a cumprir e a fazer cumprir as normas e procedimentos 

aí descritos. 

 

2-  CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 

a) Os candidatos devem formalizar o seu interesse nos cursos, aquando do período das matrículas. 

b) Os candidatos são sujeitos a seleção através de entrevista feita por uma equipa constituída para o 
efeito, podendo ser igualmente submetidos a provas escritas. 

c) São tidos como elementos primordiais, na seleção dos candidatos, os seguintes critérios: 

 avaliação do percurso escolar (aproveitamento, assiduidade e comportamento); 

 ter sido encaminhado pelo SPO; 

 demonstrar ter o perfil adequado à frequência do curso pretendido. 

 

3- QUALIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTOS DOS FORMANDOS 

3.1 Tratando-se de cursos profissionais vocacionados para a inserção no mercado de trabalho e 
com a componente obrigatória de formação em contexto de Trabalho devem ser considerados 
comportamentos graves os que se traduzam nos seguintes incumprimentos ou atitudes:  

3.2 É considerado muito grave o comportamento que afete negativamente a convivência na 
comunidade escolar ou o regular funcionamento das atividades escolares, nomeadamente: 

a) A prática de qualquer comportamento qualificável como grave, desde que reincidente; 

b) A falsificação de assinaturas e/ou de outros documentos; 

c) A prestação de falsas declarações sobre assuntos testemunhados por si, em 
procedimentos disciplinares;  

d) A danificação intencional das instalações da escola ou de bens pertencentes a qualquer 
elemento da comunidade escolar, perpetrada com violência ou de que resulte prejuízo 
particularmente elevado; 

e) A violação dos deveres de respeito e de correção sob a forma de injúrias, de difamação ou 
de calúnia relativamente a qualquer elemento da comunidade escolar; 

f) O uso ou porte de armas ou similares para intimidar ou ameaçar qualquer elemento da 
comunidade escolar; 

g) A extorsão ou tentativa de extorsão de dinheiro ou de outros bens de quaisquer 
elementos da comunidade escolar;  

h) A constituição de grupos para exercício de violência, intimidação ou agressões sobre 
quaisquer elementos da comunidade escolar;  

i) A utilização ou distribuição de substâncias estupefacientes ou de bebidas alcoólicas;  



j) A prática de violência e/ou agressões de cariz sexual;  

k) A agressão física a docente ou funcionário não docente; 

l) A agressão física a qualquer outro elemento da comunidade escolar, dolorosamente 
provocada, de que resulte ofensa no corpo ou na saúde particularmente dolorosa ou 
permanente; 

m) A reincidência na prática de atos ou a manifestação de comportamentos desajustados ao 
percurso formativo frequentado pelo aluno/formando, obrigarão a uma apreciação do 
conselho de turma, no sentido de reorientar o seu percurso escolar. 

 

4- COORDENADOR DO CONSELHO DE DIRETORES DE CURSO 

4.1 Competências do coordenador do conselho de diretores de curso 

São competências do coordenador: 

a) Planificar, em colaboração com as diversas estruturas de orientação educativa e serviços 
especializados de apoio, as atividades a desenvolver anualmente a nível dos cursos; 

b) Divulgar junto dos diretores de curso toda a informação necessária ao adequado 
desenvolvimento das suas competências; 

c) Convocar, organizar e orientar as reuniões de conselho de diretores de curso que coordena; 

d) Submeter ao conselho pedagógico as propostas aprovadas pelo conselho de diretores de 
curso; 

e) Elaborar e apresentar ao diretor, até 30 de julho de cada ano um relatório das atividades 
desenvolvidas. 

 

4.2 Funcionamento 

O conselho de diretores de curso reúne ordinariamente no início do ano letivo e 
extraordinariamente sempre que convocado pelo respetivo coordenador. 

O exercício de funções do coordenador do conselho de diretores de curso pode cessar, a todo o 
tempo, por decisão fundamentada do diretor, ouvido o conselho pedagógico, ou a pedido do 
interessado, no fim do ano letivo. 

 

5- COMPOSIÇÃO DA EQUIPA PEDAGÓGICA 

A equipa pedagógica é coordenada pelo diretor de curso e integra os professores/formadores das 

diferentes componentes de formação do curso, os professores/formadores acompanhantes da 

formação em contexto de trabalho e os profissionais de orientação pertencentes ao serviço de 

psicologia e orientação, quando existirem.  

 

6- ATRIBUIÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DE CURSO  

As competências do diretor de curso são as constantes no número 2 do artigo 8º da portaria 74-

A/2013 de 15 de fevereiro. 

O diretor de curso deve ser o mesmo para todas as turmas do curso. Quando apenas exista uma turma 

de um determinado curso, as funções de direção de curso e de turma devem ser asseguradas pelo 

mesmo docente. 



6.1 Competências do diretor de curso 

Sem prejuízo de outras competências fixadas na lei, compete ainda ao diretor de curso:  

a) Articular com o SPO e/ou profissionais de orientação, tudo o que se relaciona com a 
preparação da prática em contexto de trabalho e com o plano de transição para a vida 
ativa; 

b) Apresentar à direção um relatório crítico anual do trabalho desenvolvido. 

 

6.2 Duração do mandato  

A duração do mandato é no mínimo de um ano e dependerá da duração do curso para o qual foi 
designado. 

 

7- COMPETÊNCIAS DO DIRETOR DE TURMA 

Sem prejuízo de outras competências fixadas na lei e no regulamento interno, compete ao diretor 
de turma: 

a) Assegurar a articulação com os alunos/formandos, pais e encarregados de educação; 

b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores/formadores e 
alunos/formandos; 

c) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação promovendo a sua 
participação; 

d) Apresentar à direção um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido; 

e) Coadjuvar o diretor de curso, quando diferente, em todas as funções de caráter pedagógico. 

 

8- ACOMPANHANTE DA FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

O professor/formador orientador da FCT, nomeado de entre os professores/formadores da 
componente de formação técnica assegura, em estreita articulação com o tutor da entidade de 
acolhimento e com os profissionais de orientação, o acompanhamento técnico – pedagógico 
durante a formação em contexto de trabalho bem como a avaliação do formando. 

 

9- PROFESSOR/FORMADOR ORIENTADOR DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

No horário do professor/formador orientador e dos alunos/formandos será marcado um período 

semanal de 90 minutos não letivos, utilizado para as reuniões de acompanhamento do projeto, 

sempre que não for comprovadamente possível realizá-lo em aulas da componente técnica. 

Havendo mais que um professor/formador orientador numa turma, o período referido no número 

anterior será marcado em simultâneo. 

 

10- AVALIAÇÃO 

Segundo a portaria nº. 74-A/2013 de 15 de fevereiro, a avaliação incide: 

a) Sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver no âmbito das disciplinas 
respeitantes a cada uma das componentes de formação e no plano de trabalho da formação 
em contexto de trabalho; 



b) Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil profissional associado à 
respetiva qualificação. 

A avaliação assume caráter diagnóstico, formativo e sumativo, visando, designadamente: 

a) Informar o aluno/formando e o encarregado de educação e outras pessoas ou entidades 
legalmente autorizadas, quando for o caso, sobre os progressos, as dificuldades e os 
resultados obtidos na aprendizagem, esclarecendo as causas de sucesso ou insucesso; 

b) Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global do 
aluno nas áreas cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora; 

c) Certificar a aprendizagem realizada; 

d) Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de 
decisões para o seu aperfeiçoamento e reforço da confiança social no seu funcionamento. 

No processo de avaliação intervêm: 

a) O professor/formador; 

b) O aluno/formando; 

c)  O diretor de turma ou orientador educativo; 

d)  O conselho de turma; 

e)  O diretor de curso; 

f)  O professor orientador da formação em contexto de trabalho e prova de aptidão profissional; 

g) O tutor designado pela entidade de acolhimento; 

h) Os órgãos de direção ou gestão e as estruturas de coordenação e supervisão pedagógica da 
escola; 

i) Representantes das associações empresariais, profissionais e sindicais; 

j) Personalidades de reconhecimento mérito na área da formação profissional ou nos setores 
profissionais afins aos cursos; 

k) Serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo. 

A intervenção e participação dos órgãos, estruturas e entidades referidos anteriormente assumem as 

formas estabelecidas em legislação e regulamentação específica, ou, nas matérias que se inserem no 

âmbito da autonomia das escolas. 

Quando nos referimos à avaliação temos de distinguir a avaliação das diversas disciplinas, da formação 

em contexto de trabalho e da prova de aptidão profissional. 

Quanto às disciplinas estas estão organizadas por módulos, sendo estes avaliados segundo os critérios 

de avaliação aprovados a nível de escola. 

A avaliação sumativa de cada módulo é da responsabilidade do professor/formador, sendo a 

classificação atribuída de 0 a 20 valores. 

Relativamente à formação em contexto de trabalho e à prova de aptidão profissional esta está referida 

nos respetivos pontos deste regulamento. 

 

11- CONCLUSÃO DO CURSO 



Concluem o nível secundário de educação os alunos que obtenham aprovação em todas as disciplinas, 

mais precisamente em todos os módulos de todas as disciplinas do plano de estudos do respetivo 

curso, bem como aprovação na formação em contexto de trabalho e na prova de aptidão profissional 

(PAP). 

 

12- RECUPERAÇÃO/REPOSIÇÃO DE HORAS DE FORMAÇÃO 

Face à natureza destes cursos, que exige a lecionação da totalidade das horas previstas nas respetivas 

matrizes, torna-se necessário cumprir o volume de formação.  

Caso o docente pretenda antecipar alguma aula por falta de um colega, ou quando é necessário para 

cumprir o seu volume de formação, deverá preencher o impresso próprio ficando sujeito à autorização 

por parte da direção.  

As aulas previstas e não lecionadas são recuperadas de formas distintas, consoante o caso. 

 

12.1 Faltas do discente 

De acordo com os art. 18º, 19º e 20º da lei nº 51/2012 de 5 de setembro, quando o formando 

ultrapassa o limite de faltas justificadas e/ou injustificadas, que correspondem a 10%+1 faltas, 

relativamente a cada módulo/disciplina, encontra-se em situação de excesso de faltas, pelo que 

deverão ser implementadas medidas de recuperação (faltas justificadas), que incidem sobre o 

módulo/disciplina ou módulos/disciplinas em que ultrapassou o referido limite e que permitam 

recuperar o atraso nas aprendizagens e/ou a integração escolar e comunitária do formando (faltas 

injustificadas). 

Assim, um formando ficará excluído de um módulo quando ultrapassar os 10% de faltas nesse módulo 

e estas não forem desconsideradas. Deve, contudo, frequentar os módulos seguintes e neles ser 

avaliado. Ficará excluído à disciplina no caso em que a totalidade das faltas a contabilizar excedam os 

10%. Pode, no ano seguinte, se o curso/disciplina estiver a funcionar, matricular-se no(s) módulo(s) a 

que ficou excluído por excesso de faltas se aceitar o horário que for disponibilizado para o efeito, até 

perfazer os 20 anos (Decreto-lei nº. 176/2012 de 2 de agosto). 

 

12.1.1 Medidas de recuperação da aprendizagem 

(aplicáveis quando haja faltas justificadas) 

17. As atividades de recuperação da aprendizagem são elaboradas por módulo/disciplina e incidem 
em todas os módulos/disciplinas do currículo em que se verifique a violação do limite de faltas 
justificadas; 

18. Sempre que esta situação se verifique, o lançamento da classificação deve ficar suspenso no 
módulo dessa disciplina em que foi ultrapassado o limite de faltas, até serem cumpridas as 
medidas de recuperação. Depois de aplicadas, se o formando as cumprir, o formador lança a nota; 
caso contrário, o formando encontra-se excluído desse módulo, por não ter cumprido o volume 
de formação mínimo (90%) (secção do regulamento interno dos cursos profissionais- Recuperação 
de módulos em atraso); 



19. As atividades de recuperação de atrasos nas aprendizagens poderão ocorrer logo que se 
verifiquem faltas justificadas; 

20. Todas as faltas justificadas deverão dar origem a medidas de recuperação da aprendizagem, de 
forma a garantir o volume de formação mínimo (90%); 

21. O diretor de turma tem que informar o encarregado de educação e o formando da necessidade 
de implementação de atividades de recuperação da aprendizagem, em qualquer 
módulo/disciplina, nos termos da lei; 

22. Um ponto da situação terá obrigatoriamente que constar na ata da reunião de conselho de turma 
subsequente; 

23. Após a notificação dos formandos sujeitos a atividades de recuperação estabelece-se um limite 
máximo de três semanas para a realização das mesmas; 

24. As atividades de recuperação da aprendizagem são da responsabilidade dos 
professores/formadores das disciplinas ou módulos, sendo registadas no programa de alunos mal 
sejam decididas pelo professor/formador e dadas a conhecer ao formando. Estas devem incidir 
nos conteúdos tratados nas aulas cuja ausência originou a(s) falta(s). O diretor de turma deve ser 
informado sobre as atividades a realizar e os respetivos prazos; 

25. As atividades de recuperação da aprendizagem devem consistir na produção de um documento 
escrito por parte do formando e/ou trabalho prático se a disciplina for de caráter prático; 

26. O cumprimento das atividades de recuperação por parte do formando realiza-se sempre em 
período suplementar ao horário letivo, o que não o isenta da obrigação de cumprir o horário 
letivo da turma em que se encontra inserido; 

27. O diretor de turma deverá comunicar ao encarregado de educação os módulos/disciplinas em que 
o formando será sujeito a medidas de recuperação, o tipo de medidas a implementar e as 
consequências do respetivo incumprimento; 

28. A avaliação nos termos de: “Cumpriu”/ “Não Cumpriu”, é feita por módulo/disciplina e deve ser 
registada no programa de alunos, editando a medida que aí fora registada previamente e onde se 
encontram descritas todas as atividades a cumprir. 

 

(1) Se cumpriu, são desconsideradas as faltas justificadas, no programa de alunos, pelo 
professor/formador. 

(2) Se o formando cumpriu apenas parcialmente as medidas, são desconsideradas apenas as 
faltas a que diz respeito o cumprimento. Neste caso, não se podem aplicar novamente 
medidas às faltas referentes ao incumprimento, pelo que os diretores de turma e de curso, 
bem como o professor/formador devem registar e arquivar esta informação para 
lembrança futura. 

(3) Se não cumpriu, não são desconsideradas as faltas justificadas e aplica-se o disposto no nº 5, 
do artigo 21º, da lei nº 51/2012, de 5 de setembro, ficando o formando excluído no 
módulo/disciplina, se ultrapassado o limite de faltas. 

 

12.1.2 Medidas de integração 

(aplicáveis quando haja faltas injustificadas) 



a) A ultrapassagem do limite de faltas injustificadas a pelo menos um módulo obriga ao 
cumprimento de medidas de integração, previstas no artigo 26º (2.c), com as regras previstas no 
artigo 27º da lei nº 51/2012 de 5 de setembro. 

Quando se verifique o excesso, devem ser definidas medidas em reunião de conselho de turma de 

avaliação e/ou reunião intercalar e acordado o texto comum a registar como descrição daquelas 

no programa de alunos. Excetua-se o caso do 3º período, em que será necessário convocar 

reunião extraordinária para o efeito. 

b) Se cumpridas as medidas de integração o professor/formador deve desconsiderar as faltas em 
excesso no(s) módulo(s) e lançar a avaliação se o formando tiver atingido os objetivos 
curriculares. 

c) Se o formando não cumprir as medidas previstas, as faltas injustificadas não são desconsideradas, 
ficando excluído do módulo em que ultrapassou o limite de faltas. 

d) Um aluno a quem tenha sido aplicada pelo menos uma medida corretiva de ordem de saída de 
sala de aula (com o preenchimento da respetiva participação disciplinar e entregue ao diretor 
de turma) ou suspensão disciplinar e venha a exceder o número de faltas injustificadas 
permitidas por lei no(s) módulos/ disciplina em causa, não será sujeito ao cumprimento de 
tarefas (ponto 8 do art.º 20 da Lei n.º 51/2012), aplicando-se as consequências decorrentes 
desta falta de assiduidade. Mantém-se no entanto a necessidade de informar o encarregado 
de educação da situação escolar do aluno. 

e) Quando o aluno está a cumprir medidas de integração e lhe é aplicada uma ordem de saída de 
sala de aula, a qualquer disciplina, ou uma medida disciplinar sancionatória de suspensão, 
cessa o cumprimento das medidas supracitadas, com as consequências daí decorrentes. 

f) Quando o excesso de faltas resultar do somatório de faltas justificadas e injustificadas, deve 
implementar-se o seguinte procedimento: 

1º aplicar medidas de recuperação (faltas justificadas); 

2º na sequência disso, podem suceder duas situações: 

– situação 1: se o formando cumprir, desconsideram-se as faltas justificadas, ficando apenas com 

faltas injustificadas. Se estas forem em número inferior ao limite permitido legislado, não há 

medidas de integração a aplicar. No caso de serem superiores ao limite legislado, há que aplicar 

também medidas de integração. 

– situação 2: se o formando não cumprir, não se desconsideram as faltas justificadas. Tal facto 

tem que ficar registado no programa e em ata para memória futura. O formando e o encarregado 

de educação devem ser informados e o formando fica excluído no módulo. 

g) O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e ou das atividades de recuperação ou de 
integração, pode ainda dar lugar à aplicação de medidas corretivas e medidas sancionatórias 
disciplinares, previstas na lei nº51/2012 de 5 de setembro de 2012. 

 

12.2 Ausência do docente 

12.2.1 Ausência de curta duração  

a) A calendarização das aulas resultantes da ausência do docente obedece necessariamente aos 
requisitos da legislação em vigor; 



b) Preferencialmente, deve resultar da permuta entre docentes, combinada com antecedência, 
sujeita a autorização da direção, de modo a que todos os alunos/formandos tenham 
conhecimento; 

c) As permutas entre docentes ou a reposição de aulas são registadas em documento próprio e 
entregues na secretaria ou direção; 

d) Sempre que o professor/formador 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, de preferência no próprio dia em que a falta se registou, ou, no máximo, até ao 5.º 
dia letivo imediatamente subsequente2. 

e) Apesar do legislado, que configura a situação desejável, muitas vezes não é possível cumprir o 
estipulado por a turma ter o horário muito preenchido nesse prazo. Assim, tem sido norma 
interna que dentro desses 5 dias é obrigatório entregar uma proposta de reposição do volume de 
formação que ficou em falta, tendo no entanto de ser feita até ao final do período em que foi 
dada a falta. 

 

12.2.2 Ausência de longa duração  

a) A planificação das atividades curriculares pode prever a ocupação de tempos nas interrupções 
letivas e a ocupação do mês de julho “sempre que a situação o permita” até à reunião do 
conselho de turma do 3º período que será marcada em conformidade com o fim do itinerário de 
formação de todas as disciplinas. 

Nas interrupções letivas, nomeadamente no Natal e Páscoa, os discentes têm direito ao gozo de 6 

dias úteis consecutivos. 

Depois de devidamente estudada a possibilidade de prolongamento das atividades, prevista na 

lei, sempre que se verificar uma ausência devidamente justificada e superior a 10 dias úteis 

consecutivos por parte de um professor/formador, poderá ser proposta a realização de um 

projeto nessa disciplina para cumprir as horas de formação em falta. 

Os projetos são realizados autonomamente pela turma e fora do seu horário habitual.  

Na proposta de projeto têm que constar os objetivos, a calendarização, a ficha de avaliação e 

autoavaliação. 

O docente tem que sumariar esse volume de formação em função da calendarização que fez, 

tendo em atenção que: 

 a carga máxima semanal do discente são 35 horas (23 blocos de 90 minutos ou 46 aulas de 45 
minutos); 

 a carga máxima diária do discente são 7 horas (4,5 blocos de 90 minuto ou 9 aulas de 45 
minutos); 

 deve apresentar o projeto na direção, depois de aprovado em CP, para ter autorização para 
sumariar as aulas no programa. 

b) A proposta de projeto a realizar deve ser apresentada pelo professor/formador da disciplina e 
discutida em grupo disciplinar; 

c) O projeto é apresentado obrigatoriamente ao diretor de curso, em reunião de conselho de turma, 
antes da sua aplicação, com registo necessário em ata; 

                                                           
2 Despacho n.º 14 758/2004 (2.ª série) número 54 ponto XII 



d) Todos os projetos realizados, no âmbito do ponto 3.1., são apresentados obrigatoriamente em 
conselho pedagógico para aprovação. 

 

 

 

 

 

 

13- RECUPERAÇÃO DE MÓDULOS EM ATRASO 

A recuperação de módulos em atraso será feita através da aprovação em prova de recuperação 

especialmente realizada para o efeito, nos termos previstos nos números seguintes. 

As provas de recuperação e respetivos critérios de correção serão elaboradas pelos 

professores/formadores que lecionaram os módulos e cujos alunos/formandos os deixaram em atraso, 

pelo que esses documentos deverão ser entregues na direção até final da segunda semana de julho. 

1. As provas decorrerão, em cada ano escolar, em duas fases ordinárias:  

1ª – uma a duas semanas após conhecimento do resultado da avaliação modular;  

2ª- no início do ano letivo. 

2. As provas deverão decorrer em período não letivo, exceto quando revistam natureza 
eminentemente prática e impliquem a participação de/ou em equipa; 

3. A realização das provas na 2ª fase depende da iniciativa e prévia inscrição por parte dos 
interessados, no prazo estabelecido, que podem inscrever-se e realizar o número de módulos que 
entenderem; 

4. É criada uma época especial que decorre no mês de dezembro e até ao fim das aulas do primeiro 
período, para a realização dos módulos em atraso num máximo de quatro. A realização de mais 
módulos tem de ser devidamente justificada mediante requerimento feito à direção, carecendo 
de aprovação; 

5. A calendarização das datas e prazos para inscrição e realização dos exames, bem como a respetiva 
publicitação é da competência da direção do agrupamento; 

6. Os alunos/formandos poderão defender a prova de aptidão profissional com 2 módulos em 
atraso, sendo que esses módulos não poderão ser das disciplinas da componente técnica; 

6.1. Os alunos/formandos que continuarem com módulos em atraso, no início do ano letivo, 
podem solicitar matrícula cumulativa nesses módulos. 

6.2. Não havendo hipótese de matrícula cumulativa, os alunos/formandos terão de fazer os 
módulos no final do percurso formativo através de prova ou através de matrícula noutra 
escola. 

6.3. O (s) formando (s) e/ou o (s) encarregado (s) de educação têm que ser informado (s) pelo 
diretor de turma desta situação, por escrito; 

7. No caso dos alunos/formandos terem mais do que 2 módulos em atraso e estarem 
impossibilitados de defender a PAP no final do ano letivo, podem realizar os módulos em atraso 
em setembro e dezembro e vir a defender a PAP numa época especial – em dezembro; 



8. As matrizes dos exames, ou o enunciado do trabalho, quando for essa a natureza da prova, são 
divulgados com a devida antecedência. 

8.1 Os enunciados e a correção dos exames são da responsabilidade dos professores/formadores 
que lecionam, a disciplina no ano letivo em curso; 

8.2 Os vigilantes dos exames são os professores/formadores da disciplina, no caso de o 
professor/formador ser o mesmo do ano anterior; 

8.3 A calendarização dos exames é da responsabilidade dos diretores de turma e deve ser 
registada em documento existente para o efeito. 

9. Depois de corrigidas as provas, no prazo máximo de 10 dias úteis, serão lançadas em pauta as 
respetivas avaliações; 

10. A inscrição para os exames de recuperação é sujeita ao pagamento de um montante estipulado 
anualmente e publicitado em devido tempo; 

11. Não é permitida a inscrição para exame aos alunos que tenham sido excluídos por faltas, num ou 
mais módulos; 

12. Aos alunos/formandos que não tenham concluído o curso até ao início do ano letivo, é 
possibilitada a inscrição, até ao fim do mês de outubro, para a realização dos módulos na época 
especial de dezembro. 

 

14- CONDIÇÃO DE TRANSIÇÃO DE ANO 

O aluno/formando que não tenha o aproveitamento de 75% na totalidade dos módulos lecionados por 

ano, não pode matricular-se no ano seguinte do curso. 

 

15- VISITAS DE ESTUDO 

1. As visitas de estudo constituem estratégias pedagógicas/didáticas que, dado o seu caráter mais 
prático podem contribuir para a preparação e sensibilização a conteúdos a lecionar, ou para o 
aprofundamento e reforço de unidades curriculares já lecionadas e como tal correspondem a 
horas de formação. Os respetivos objetivos fazem parte do plano de trabalho da turma, tendo, 
portanto, de ser aprovadas pelo conselho de turma/ equipa pedagógica; 

2. As visitas de estudo são planificadas, sempre que possível, no início do ano letivo, em reunião do 
conselho de turma e após reflexão sobre o seu impacto nas atividades curriculares e horas letivas 
das diferentes disciplinas;  

3. A aprovação das visitas de estudo, caso não exista consenso, é da responsabilidade do diretor de 
turma e do diretor de curso e em caso de empate entre estes, a decisão é do diretor de curso; 

4. Sempre que se realizem visitas de estudo, as horas efetivas utilizadas durante as mesmas, 
excluindo as utilizadas nas deslocações, serão distribuídas pelas disciplinas envolvidas na 
visita e consideradas tempos letivos das mesmas, desde que estas tenham sido objeto de 
planificação integrada e respetiva aprovação pelo órgão pedagógico da escola; 

5. As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos até ao máximo de 7 
horas diárias (9 tempos letivos), do seguinte modo: 

a) Atividade desenvolvida só num turno: até seis tempos. 

b) Atividade desenvolvida nos dois turnos: até nove tempos. 



6. Por cada dia de duração de uma visita de estudo, a regra estabelecida no ponto  quatro deve 
repetir-se, tantas vezes quantos os dias de duração da mesma; 

7. Para o acompanhamento dos alunos/formandos, têm prioridade os professores/formadores 
com aulas no dia da realização da atividade; 

8. Todos os professores/formadores envolvidos na visita devem registar os sumários, no dia da 
visita, de acordo com a distribuição de tempos decidida em conselho de turma; 

9. Os docentes que não participem na visita de estudo mas que tenham aula nesse dia, deverão 
repor a aula em causa, desde que todos os alunos/formandos participem na visita; 

10. A reposição prevista no ponto 9 deve resultar, sempre que possível, de permuta com 
professores/formadores que participem na visita; 

11. As visitas de estudo fazem parte do plano de formação e como tal é obrigatória a presença do 
aluno/formando. Num caso excecional, se o aluno/formando não participar na visita, deverá: 

a) comparecer às atividades letivas previstas no seu horário (neste caso, as aulas devem ser 
sumariadas e contabilizadas); 

b) realizar as tarefas definidas pelos professores/formadores que foram em visita. 

 

16- FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

16.1 O que é? 

A FCT integra um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob coordenação e 

acompanhamento da escola, que visam a aquisição ou o desenvolvimento de competências técnicas, 

relacionais e organizacionais relevantes para o perfil visado pelo curso frequentado pelo aluno. 

(número 1, artigo 3º da Portaria nº 74-A/2013). 

16.2 Onde se realiza? 

A FCT realiza-se em empresas ou noutras organizações, sob a forma de experiência de trabalho por 

período de duração variável ao longo da formação, ou sob a forma de estágio em etapas intermédias 

ou na fase final do curso. (número 2, Artigo 3º da Portaria nº 74-A/2013). 

Por razões supervenientes à entrada em funcionamento do curso, e mediante autorização prévia do 

serviço responsável, a FCT pode realizar-se, parcialmente, através da simulação de um conjunto de 

atividades profissionais relevantes para o perfil profissional visado pelo curso a desenvolver em 

condições similares à do contexto real de trabalho. (número 3, artigo 3º da Portaria nº 74-A/2013). 

16.3 Quem pode aceder? 

Os alunos/formandos que estejam matriculados num curso profissional e que tenham concluído com 

aproveitamento 75% dos módulos da componente técnica, com exceção dos alunos/formandos que 

tenham manifestado problemas de indisciplina e/ou de responsabilidade, ou de competências 

relevantes nas disciplinas da componente técnica, ficando estes fatores ao critério do conselho de 

turma. 

16.4 Responsabilidades da escola e dos alunos/formandos 

(números 1 e 4, Artigo 4º da Portaria nº 74-A/2013). 

 



16.4.1 Responsabilidade da escola 

a) Assegurar a realização da FCT, nos termos definidos na lei e nos regulamentos aplicáveis; 

b) Assegurar a elaboração dos protocolos com as entidades de acolhimento; 

c) Estabelecer os critérios e distribuir os alunos pelas entidades de acolhimento; 

d) Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação com os alunos e encarregados 

de educação, se aqueles forem menores; 

e) Assegurar a elaboração do plano de trabalho do aluno, bem como a respetiva assinatura por parte 

de todos os intervenientes; 

f) Assegurar o acompanhamento da execução do plano de trabalho do aluno, bem como a avaliação 

de desempenho dos alunos, em colaboração com a entidade de acolhimento; 

g) Assegurar que o aluno se encontra coberto por seguro em todas as atividades da FCT; 

h) Assegurar, em conjunto com as entidades de acolhimento e o aluno, as condições logísticas 

necessárias à realização da FCT. 

 

16.4.2 Responsabilidade dos alunos/formandos 

a) Colaborar na elaboração do seu plano de trabalho; 

b) Participar nas reuniões de acompanhamento e avaliação da FCT para que for convocado; 

c) Cumprir, no que lhe compete, o seu plano de trabalho; 

d) Respeitar a organização do trabalho na entidade de acolhimento e utilizar com zelo os bens, 

equipamentos e instalações da mesma; 

e) Não utilizar, sem prévia autorização da entidade de acolhimento, a informação a que tiver acesso 

durante a FCT; 

f) Ser assíduo e pontual; 

g) Justificar as faltas perante o diretor de turma, o diretor de curso e o tutor, de acordo com as 

normas internas da escola e da entidade de acolhimento; 

h) Elaborar os relatórios intercalares e o relatório final da FCT, de acordo com o estabelecido no 

regulamento interno da escola. 

Devido à especificidade de cada curso, estes relatórios deverão obedecer às orientações do diretor de 

curso e do professor orientador. 

 

16.5 Condições de progressão e assiduidade na FCT 

O aluno/formando, tem de: 

a) cumprir as horas estipuladas na matriz para a FCT em cada ano letivo; 

b) ter aproveitamento no plano de trabalho a desenvolver na instituição de acolhimento, plano esse 
que foi previamente elaborado pelo professor orientador, diretor de curso e demais 
intervenientes no processo. 



A assiduidade do aluno/formando, não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista. (número 1, 

artigo 9º da Portaria nº 74-A/2013). 

 

17- REGULAMENTO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL (PAP) 

A realização da PAP rege-se pelas disposições estabelecidas na portaria 74-A/2013 de 15 de 
fevereiro e demais considerações constantes neste documento. 

Os casos omissos ficam sujeitos a negociação entre os intervenientes no processo, cabendo à 
direção a aprovação das propostas apresentadas. 

A PAP consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto, consubstanciado num 
produto material ou intelectual, numa intervenção ou numa atuação, consoante a natureza dos 
cursos, bem como do respetivo relatório final de realização e apresentação crítica, demonstrativo 
de saberes e competências profissionais adquiridos ao longo da formação e estruturante do futuro 
profissional do aluno. 

O projeto centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno/formando 
em estreita ligação com os contextos de trabalho e realiza-se sob orientação e acompanhamento 
de um ou mais professores/formadores. Tendo em conta a sua natureza, poderá ser desenvolvido 
em equipa, desde que, em todas as suas fases e momentos de concretização, seja visível e avaliável 
a contribuição individual específica de cada um dos membros da equipa. 

É admitido à realização da PAP, o aluno/formando que cumpra os requisitos exigidos neste 
documento, na secção “recuperação de módulos em atraso”, e tenham tido aproveitamento na FCT. 

 

17.1 Competências do diretor de curso 

a) Escolher os professores orientadores e acompanhantes do projeto conducente à PAP, de entre os 

professores que lecionam as disciplinas da componente de formação técnica;  

b) Definir a estrutura e fases do projeto juntamente com os professores orientadores de acordo com 

a legislação e especificidades do curso; 

c) Orientar os alunos/formandos juntamente com os professores orientadores na escolha do tema;  

d) Informar os alunos sobre os critérios de avaliação, processo e respetiva legislação interna e 

externa; 

e) Definir a calendarização relativamente à apresentação dos temas, do projeto e da defesa oral. 

 

17.2 Competências do orientador/acompanhante da PAP 

Aos professores/formadores orientadores e acompanhantes da PAP compete, em especial:  

a) Orientar o aluno/formando na escolha do projeto a desenvolver e do produto a apresentar, 
na sua realização e na redação do relatório final;  

b) Informar o aluno/formando sobre os critérios de avaliação;  

c) Decidir se o produto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri; 

d) Orientar o aluno/formando na preparação da PAP; 

e) Registar a classificação da PAP na respetiva pauta.  

 



17.3 Deveres específicos do aluno/formando 

a) Apresentação de candidatura com o tema e projeto nos prazos fixado pelo diretor de curso; 

b) Cumprimento dos prazos e agenda de trabalho em todas as fases do processo; 

c) Cumprimento da estrutura do relatório da PAP e respetivos procedimentos pré-definidos 
pelo diretor de curso em conjunto com o(s) professor (es) orientador (es); 

d) Entrega de quatro exemplares do relatório final de acordo com a estrutura e formato 
definidos previamente pelo diretor de curso, em conjunto com o(s) professor (es) orientador 
(es). 

 

17.4 Direitos específicos do aluno/formando 

a) Ser informado sobre a estrutura e fases do projeto;  

b) Ser apoiado de forma contínua ao longo de todo o processo; 

c) Ser informado de forma continuada sobre a consecução do projeto e da apresentação do 
relatório final. 

 

17.5 Planificação e organização 

a) As atividades de conceção e concretização do projeto devem ser articuladas com a formação 
em contexto de trabalho – FCT; 

b) O projeto compreende: 

 Conceção; 

 Desenvolvimento; 

 Autoavaliação; 

 Elaboração do relatório final. 

Os alunos/formandos, entregarão aos professores/formadores orientadores da PAP o plano 
do projeto que deverá conter os seguintes pontos:  

 Projeto a desenvolver por iniciativa própria ou sugestão dos professores/formadores. 

 Metodologias, estratégias e atividades a desenvolver.  

 Recursos materiais, físicos e humanos.  

 Calendarização, com o tempo previsto para cada fase.  

c) O acompanhamento dos projetos pode ser realizado durante tempos letivos da(s) 
disciplina(s) da componente técnica em aulas programadas para esse fim.  

d) A cada professor/formador acompanhante são atribuídos os projetos que vai orientar.  

e) Para apreciação do júri, deverão ser entregues a cada elemento, um exemplar do relatório 
final e um resumo da apresentação do projeto, até 5 dias úteis antes da data da apresentação 
da prova. 

f) No relatório final do projeto serão obrigatoriamente explicitados:  

 introdução - apresentação geral do projeto e fundamentação da escolha; 

 a articulação com o contexto do trabalho, nomeadamente as suas aplicações práticas; 

 as realizações e documentos ilustrativos da concretização do projeto; 



 a análise crítica global da execução do projeto, principais obstáculos e dificuldades 
encontradas e as formas como foram superadas; 

 os anexos, designadamente os registos das autoavaliações das fases do projeto e das 
avaliações intermédias do professor/formador orientador.  

g) No final de cada período, o aluno/formando entrega um relatório de autoavaliação do 
trabalho realizado, que será acompanhado por uma avaliação intermédia do 
professor/formador orientador.  

 

17.6 Calendarização 

Os planos dos projetos serão apresentados à direção, para aprovação, no prazo máximo de 60 dias 
após o início dos trabalhos.  

O orientador da PAP deve definir o prazo de entrega dos relatórios finais, tendo em conta as datas 
dos exames nacionais. 

O diretor de curso deve definir a data para a apresentação da PAP. 

 

17.7 Aceitação dos projetos 

Os relatórios e a execução material dos projetos serão aceites pelo diretor de curso, desde que 
respeitem o prazo estabelecido neste regulamento, devendo ser emitido um documento 
comprovativo da sua entrega com descrição das suas partes constituintes, que ficará na posse do 
seu autor.  

Todos os elementos escritos constantes do projeto têm de ser apresentados em formato A4, 
exceto esquemas que poderão ser em formato A3. O tipo de letra a usar é Times New Roman, 
tamanho 12, espaçamento 1,5. 

 

17.8 Organização e calendarização do trabalho do júri de avaliação 

Para deliberar, o júri de avaliação da prova de aptidão profissional pode ser constituído por 
quatro dos seus sete elementos, a saber: diretor do agrupamento, ou diretor pedagógico ou 
equivalente, diretor de curso (que em caso de impossibilidade pode delegar no diretor de turma), 
um elemento de uma instituição ou empresa diretamente relacionada com o curso e ou 
personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos setores de 
atividades afins ao curso. 

O júri reúne para avaliação da PAP, devendo ser lavrada uma ata, que depois de assinada por 
todos os elementos, é entregue na direção. 

As decisões do júri devem ser tornadas públicas no prazo máximo de 5 dias após a apresentação 
dos trabalhos. Da decisão do júri não cabe recurso.  

 

17.9 Falta à avaliação da PAP 

17.9.1 Justificadamente 

O formando tem o prazo de três dias úteis para justificar a falta, de acordo com o 
estipulado na Lei nº51/2012 de 5 de setembro. 

Em caso de aceitação da justificação pelo diretor de curso, a prova será marcada nunca 
antes de dez dias úteis após a realização da primeira. O formando será avisado da nova 
data, pelo meio mais expedito. 

Se a justificação não for aceite, a falta fica injustificada. 



 

17.9.2 Injustificadamente 

O formando pode repetir a prova no mesmo ano letivo mediante um processo de negociação 
com o diretor de curso. 

 

17.10 Avaliação negativa na PAP 

a) Se a avaliação negativa tiver sido atribuída no ano terminal do curso, o formando poderá realizar 

nova prova com o mesmo projeto e mediante negociação com o diretor de curso. 

b) Se a avaliação negativa for atribuída em anos posteriores ao terceiro ano do curso, o formando 

terá que realizar novo projeto, mediante negociação com o diretor de curso. 

 

17.11 Duração 

A PAP terá uma duração adequada ao tipo de projeto, não podendo ultrapassar 60 minutos, de 
acordo com a alínea e) do ponto 2, artigo. 19º da Portaria nº 74-A/2013 de 18 de fevereiro. 

 

17.12 Critérios de avaliação 

Dadas as especificidades da formação em causa, será aceite a definição de critérios diferentes e 
adequados a cada curso, desde que todos cumpram o estipulado na lei. 

Caberá ao coordenador dos cursos profissionais fazer essa avaliação e aprovar os critérios 
propostos. 

 

18- ALTERAÇÕES ÀS DISPOSIÇÕES DESTE REGULAMENTO 

O presente regulamento pode sofrer alterações decorrentes de alterações na lei ou de disposições 

internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


