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PREÂMBULO 

 

A Escola Prof iss ional  de Cuba , adiante des ignada por EPC, é uma inst i tu ição 

pr ivada sem f ins  lucrat ivos,  com autonomia pedagógica,  adminis trat iva e f inanceira,  

cr iada ao abr igo do art igo 14º,  do Decreto -Lei  nº  4/98,  atualmente regida de acordo 

com o previs to no Decreto -  Lei  nº  92/2014 de 20 de junho.  

Sita na Alameda Bento de Jesus Caraça,  é propr iedade do Centro de Estudos e 

Formação Prof iss ional  Diogo Dias Melgaz,  Unipessoal  Lda. ,  e prossegue objet ivos 

de formação no âmbito dos Cursos de Ens ino Prof iss ional  e de Educação e 

Formação.  

O Regulamento Interno tem como missão Regulamentar  as regras de convivênc ia 

de todos os e lementos intervenientes no processo educat ivo,  baseadas em 

pr inc íp ios de just iça e sol idar iedade e def inir  as normas de func ionamento da 

Escola.  

As l inhas gerais do Regulamento Interno,  estão art icu ladas com a legis lação em 

vigor ,  par t icu larmente com a Lei  nº .  51/2012 de 5 de setembro –  Estatuto do Aluno 

e Ét ica Escolar e a inda,  entre outras, com:  

  Decreto-Lei  n.º 139/2012 de 5 de junho;  

  Decreto-Lei  n.º 176/2012 de 2 de agosto;  

  Portar ia n.º 292-A/2012 de 26 de setembro;  

  Portar ia n.º 74-A/2013 de 15 de fevereiro;  

  Portar ia n.º 341/2015 de 9 de outubro;  

  Despacho-Conjunto nº453/2004, de 27 de ju lho;  

  Ret i f icação nº 1673/2004, de 7 de setembro.  

  Lei  30, de 20 de dezembro de 2002,  

  Portar ia 1444/2002 de 7 de novembro.  
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CAPÍTULO I -  DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art igo 1º  -  Princípios orientadores  

 

A EPC desenvolve as suas at ividades, tendo como base os seguintes pr incíp ios 

or ientadores:  

a) Educar  para uma c idadania g lobal  a par  de uma educação para uma 

cidadania nacional ,  por compromisso a valores ident i tár ios nac ionais,  com 

a adesão aos valores e d ire i tos universais;  

b) Promover a part ic ipação organizada da Escola e dos seus a lunos com 

diferentes ent idades,  em torno de uma estratégia comum de intervenção 

ef icaz no desenvolv imento da região;  

c)  Proporc ionar  uma formação de elevada espec ia l ização e com 

competênc ias específ icas, que permita a adaptação contínua às mutações  

em curso, nos vár ios setores da at iv idade económica;  

d) Desenvolver nos jovens a mot ivação,  e a conf ia nça necessár ia para se 

envolverem em at iv idades de sol idar iedade, cooperação e integração,  

cr iando- lhes laços afet ivos com o espaço e a comunidade;  

e) Reforçar  e for ta lecer  a ident idade europeia e poss ib i l i tar  que os c idadãos  

europeus par t ic ipem de forma mais  in tensa no processo de integração 

comunitár ia.  A c idadania europeia não subst i tu i,  mas complementa a 

c idadania de cada estado;  

f )  Promover o d iá logo intercul tura l  dada a sua importânc ia para a ident idade 

e c idadania europeias;  

g) Envolver a Escola no que acontece na sua região não é apenas uma 

necess idade é uma ex igência.  Daí  a importância do Par tenar iado nas  

Escolas. É necessár io fazer uma aposta no Partenar iado sóc io -  educat ivo,  

que envolva a comunidade educat iva, as inst i tu ições, as empresas e a 

soc iedade em geral ;  

h) Potenc iar e organizar  a cr iação de at ividades de empreendedor ismo na 

EPC. 
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Art igo 2º  -  Exercício de funções  

 

A EPC exerce as suas funções por tempo indeterminado, garant indo sempre a 

execução completa de cada p lano de estudos in ic iado.  
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CAPÍTULO II  -  OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO  

 

Art igo 3º  -  Objeto 

 

1. O presente Regulamento Interno, adiante des ignado por RI  tem por objeto 

a or ientação do func ionamento da Escola, de cada um dos seus órgãos de 

administração e gestão, das estruturas de or ienta ção e dos serviços de 

apoio educat ivo.  

 

2. O RI tendo o valor  de le i  in terna da Escola, def ine de modo objet ivo, os  

d ire i tos  e os deveres da comunidade educat iva,  cabendo a todos ser 

intrans igentes no respeito e cumprimento do mesmo.  

 

 

Art igo 4º  -  Âmbito e apl icação 

 

1. O RI apl ica-se a todos os membros da população Escolar ,  à comunidade 

educat iva e a outros utentes da Escola autor izados ao uso das suas 

insta lações.  

 

2. São membros da comunidade educat iva,  os  alunos,  pais  ou encarregados 

de educação,  os  professores,  formadores, especia l is tas,  técnicos,  

ass istentes educativos, a autarquia e os serviços da administração central  

e regional com intervenção na área da educação, sem prejuízo do 

contr ibuto de outras ent idades.  

 

 

Art igo 5º  -  Regulamentos específ icos  

 

1. Os serv iços e at iv idades ex istentes,  ou outros que venham a ser cr iados,  

podem ser objeto de regulamentação especí f ica aprovada pelo Conselho 

Pedagógico ou conforme a sua natureza, pela Direção Pedagógica da 

Escola.  
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2. As normas específ icas de funcionamento dos esp ecíf icos dos serviços da 

Escola poderão ser  adaptadas pela Direção da EPC, por  conveniênc ia do 

serviço, desde que não contrar iem o RI.  
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CAPÍTULO II I  -  OFERTA EDUCATIVA E REGIME DE FUNCIONAMENTO  

 

Art igo 6º  -  Cursos que ministra  

 

1. A EPC de acordo com a Autor ização Previa nº 178 e subsequentes 

adi tamentos, minis tra os cursos que lhe forem autor izados pelos serviços 

competentes do Ministér io da Educação,  des ignadamente,  os  a seguir  

mencionados para os quais já tem autor ização prévia de func ionamento:  

a)  Técnico de Insta lações Elét r icas;  

b)  Técnico de Elet rónica,  Automação e Comando;  

c)  Técnico de Elet rónica e Telecomunicações;  

d)  Operador de Eletr ic idade;  

e)  Técnico de Comunicação, Market ing, Relações Públ icas e Publ ic idade;  

f )  Técnico de Gás;  

g)  Técnico de manutenção Industr ia l e Eletromecânica;  

h)  Técnico de Des ign Gráf ico;  

i )  Técnico de Des ign de Inter iores e Exter iores ; 

j )  Técnico de Fotograf ia;  

k ) Técnico de Apoio à Infânc ia;  

l )  Técnico de Apoio Ps icossoc ia l;  

m) Técnico de Receção;  

n)  Técnico de Mult imédia;  

o)  Técnico de Audiovisuais;  

p)  Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos;  

q)  Técnico de Informát ica de Gestão;  

r )  Técnico de Energias Renováveis ;  

s)  Técnico de Aux i l iar  de Saúde;  

t)  Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente;  

u)  Técnico de Despor to.  

 

2. Os Cursos de Educação Formação são:  

a)  De nível  I I ,  t ipo I I  (duração de 2 anos),  confer indo equivalênc ia ao 9º 

ano de escolar idade;  

b)  De nível  I I ,  t ipo I I I  (duração de 1 ano),  confer indo equivalênc ia ao 9º 
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ano de escolar idade;  

c)  De formação completar (duração de 1 ano),  confer indo um cert i f icado 

de competências escolares.  

 

3. Cursos de Formação Modular ,  com duração de 50 a 250 horas, ou 

outras que venham a ser consideradas,  em horár io d iurno e/ou pós -

laboral.  

 

4. A cr iação de novos cursos ou a sua ext inção é processada de acordo 

com a legis lação apl icável .  

 

 

Art igo 7º  -  Regime de acesso e matrículas  

 

1.  Têm acesso à EPC os candidatos que:  

a)  Tenham pelo menos 15 anos de idade completados até 31 de 

dezembro do ano escolar em que in ic iam o curso e que conc luíram o  

3º c ic lo do Ensino Bás ico ou equivalente,  ou que, tendo f requentado 

o Ens ino Secundár io,  pretendam reor ientar  o seu percurso escolar  

para uma ofer ta educativa mais técnica, des ignadamente aqueles que 

se encontrem em r isco de abandono escolar  ou que se encontrem em 

situação de insucesso escolar.  Ex ige o acordo do encarregado de 

educação se os alunos t iverem menos de 18 anos de idade .  

b)  Tenham conc luído o 6º ano,  o 7º ano ou f requênc ia do 8º ano sem 

aproveitamento, para os cursos de Educação e Formação, nível  I I ,  

t ipo I I ,  com idade igual ou super ior  a  15 anos, ou com idade infer ior  

mediante autor ização do Delegado Regional  de Educação ou Diretor  

Geral  de Educação;  

c)  Tenham conc luído o 9º ano de escolar idade no Ens ino Regular ,  ou num 

Curso de Educação e Formação, com equivalênc ia ao 9º ano de 

escolar idade,  com idade infer ior  a 20 anos;  

d)  Tenham o perf i l  ind icado para a formação a real izar em ações para 

adultos que pretendam elevar  o nível  de qual i f icação prof iss ional ,  ou 

proceder a uma ação de recic lagem e reconversão prof iss ional ;  

e)  Sendo adultos  pretendam elevar  o seu nível  de escolar idade e 
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qual i f icação prof iss ional,  em regime pós -  laboral .  

 

2.  A inscr ição e matr ícula são efetuadas mediante preenchimento de um impresso 

própr io cr iado pela EPC. 

 

3.  No ato da matr ícula é celebrado um Contrato Pedagógico entre a EPC e o 

formando,  caso este já tenha at ingido  a maior idade,  ou entre a EPC e o 

encarregado de educação, se o formando for  menor .  

 

4.  O contrato é formal izado em  impresso própr io cr iado pela EPC do qual devem 

constar os objet ivos de formação,  d ire itos e deveres de ambas a par te e a 

ass inatura das partes.  

 

 

Art igo 8º  -  Propinas e benef ícios  

 

1.  Pela natureza da escola,  não é cobrada qualquer  propina.  

 

2.  Os a lunos podem benef ic iar  de apoios def in idos de acordo com a legis lação 

em vigor .  

 

3.  Para benef ic iar  dos apoios concedidos, os a lunos deverão fazer prova 

documental ,  de acordo com o estabelec ido nos normativos legais .  

 

4.  Os apoios refer idos são concedidos sob a forma de subsíd ios.  

 

 

Art igo 9º  -  Organização da Formação  

 

1. Os cursos minis trados são organizados em módulos ou Unidades de Formação 

de Curta Duração (UFCD) de duração var iável,  combináveis entre s i,  segundo 

níveis de escolar idade e de qual i f icação prof iss ional progress ivamente mais  

e levados.  

 

2. Todos os Cursos incluem no seu programa componentes de formaçã o 
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cientí f ica, soc iocultura l e técnica, prát ica e tecnológica, ou art ís t ica, em 

proporção e combinação var iáveis, consoante os níveis de qual i f icação 

pretendidos e salvaguardando sempre a sua f lexib i l idade, coerênc ia e 

pol iva lênc ia.  

 

3. A formação é desenvolv ida em parcer ia com empresas e centros de formação 

locais que proporc ionam a real ização de estágios e /ou exper iênc ias de 

trabalho.  

 

4. Os Cursos Prof iss ionais têm a duração de três anos let ivos, correspondentes 

a um mínimo de 3200 horas de formação .  

 

5. O Curso de Educação e Formação de T ipo I I ,  tem uma duração mínima de dois 

anos let ivos correspondente à duração mínima de 2109 horas.  

 

6. O Curso de Educação e Formação de T ipo I I I ,  tem uma duração mínima de um 

ano let ivo.  

 

7. Os planos de estudo inc luem:  

a)  Componente de formação sociocultural ,  comum a todos os cursos;  

b)  Componente de formação c ientí f ica;  

c)  Componente de formação técnica prát ica e tecnológica,  var iáveis 

consoante os cursos.  

 

8. As formações modulares devem inc luir  os conteúdos respei tantes a cada 

curso, mas também as l ínguas estrangeiras,  as tecnologias informáticas, 

apoio à famí l ia  e à comunidade,  f lor icu l tura,  entre outras.  

 

 

Art igo 10º-  Regime de funcionamento  

 

1. As at iv idades let ivas, desenvolv idas na Escola, decorrem no p eríodo 

compreendido entre as 8:20 e as 16:55 horas.  

 

2. A abertura e encerramento do ano let ivo,  tem como referênc ia o calendár io 
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def in ido pelo Min istér io da Educação e Ciênc ia, podendo se necessár io em 

qualquer momento ser  ajustado pela Direção e/ou Conselho Pedagógico, em 

função dos d iversos condic ionamentos inerentes ao funcionamento dos 

cursos.  
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CAPÍTULO IV -  PARCERIAS E PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO  

 

Art igo 11º -  Âmbito e objet ivos  

 

1. Para obter um Ens ino com mais qual idade e inser ido na Comunidade que o 

rodeia é fundamental  o estabelec imento de parcer ias e de protocolos de 

colaboração com ent idades dos setores empresar ia l /  laboral,  socia l,  cu l tura l  

e art íst ico.  

2. Const i tuem parceiros pr ivi leg iados as empresas e inst i tu ições dos setores 

refer idos no ponto anter ior  ass im como, câm aras munic ipais,  juntas de 

f regues ia e outros estabelecimentos de ens ino.  

3. O âmbito e duração das parcer ias /  protocolos é def in ido caso a caso e tem 

em conta as áreas de at iv idade e objet ivos a at ingir .  
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CAPÍTULO V -  ESTRUTURA ORGÂNICA 

 

Art igo 12º -  Órgãos 

 

A Estrutura Orgânica da E.P.C. , de acordo com os Ar t igos 24º e 25º do Decreto -Lei 

nº92/2014, de 20 de Junho,  compreende os seguintes órgãos:  

a)  Ent idade Propr ietár ia;  

b)  Conselho de Direção;  

c)  Direção Pedagógica;  

d)  Estruturas de Or ientação Educat iva;  

e)  Conselho de Turma (Cursos Prof iss ionais  e Cursos de Educação e 

Formação);  

f )  Conselho Consult ivo.  

 

 

Art igo 13º -  Competências da Entidade Proprietária  

 

1.  Compete à ent idade propr ietár ia para a lém de outras que lhe sejam atr ibuídas 

por  le i  ou pelos presentes estatutos:  

a)  Representar  a EPC junto do Minis tér io da Educação em todos os 

assuntos de natureza administrat iva e f inanceira;  

b)  Dotar  a Escola de Estatutos;  

c)  Assegurar a Gestão administrat iva da Escola;  

d)  Garant ir  apoio jur íd ico sempre que se manifeste essa necessidade;  

e)  Assegurar  os recursos f inanceiros indispensáveis  ao func ionamento da 

Escola e proceder à sua gestão económica e f inanceira, ar t icu lando e 

dando conhec imento ao Pres idente da Direção Pedagógica ou Diretor  

Pedagógico;  

f )  Apresentar e aprovar  no iníc io de cada ano c iv i l  um Relatór io das 

At iv idades e contas do exercíc io anter ior ;  

g)  Adotar anualmente os seguintes instrumentos de gestão:  

h)  Balanço provis ional ;  

i )  Demonstração de resultados provis ionais;  

j )  Mapa de or igem e apl icação de fundo;  
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k) Responder pela correta apl icação dos apoios f inanceiros concedidos 

sempre em coadjuvação com o corpo d iret ivo da EPC  (Pres idente da 

Direção Pedagógica ou Diretor Pedagógico;  

l)  Garant ir  a instrumental idade dos meios adminis trat ivos e f inanceiros 

face aos objet ivos educat ivos e pedagógicos;  

m) Prestar as informações que o Ministér io da Educação ou estruturas do 

mesmo o sol ic i tarem, conforme previsto no na Alínea e) do Ar t igo 21º do 

Decreto-Lei  nº  92/2014 de 20 de junho;  

n)  Incent ivar a part ic ipação dos vár ios setores da comunidade escolar  e 

local  na at iv idade da Escola,  de acordo com este R I ,  Projeto Educat ivo 

e Plano Anual  de At iv idades da Escola;  

o)  Cr iar  e assegurar as condições necessár ias  ao normal func ionamento da 

Escola em termos logíst icos e de segurança,  qual idade e adequação dos 

equipamentos e das estruturas f ís icas;  

p)  Contratar o pessoal que presta serviço na ins t i tu ição em art icu lação 

d ireta com o Pres idente da Direção Pedagógica ou Diretor  Pedagógico,  

garant indo a o previs to no Ar t igo 30º e 31º e 32º do Decreto-Lei  nº  

92/2014 de 20 de junho;  

q)  Representar  a Escola em juízo e fora dele.  

 

2.  O exercíc io das competênc ias da a l ínea b) do nº1, são or ientadas pelo 

Pres idente da Direção Pedagógica ou Diretor Pedagógico que por sua vez 

informará o Gerente da ent idade propr ietár ia.  

 

 

Art igo 14º -  Constituição do Conselho de Direção  

 

1.  O Conselho de Direção é const i tu ído por  três membros:  

a)  Pres idente do Conselho de Direção;  

b)  Diretor  Pedagógico (no caso de escola sem polos ou delegações) ou 

Pres idente da Direção Pedagógica (no caso de escola com polos ou 

delegações);  

c)  Gerente da Ent idade Propr ietár ia ou um representante legal da mesma e 

/ou Gestor  Administrat ivo /  F inanceiro.  
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2.  A Pres idênc ia do Conselho de Direção,  quando os Estatutos da EPC o 

prevejam, o cargo de Pres idente da Direção Pedagógica ou de Diret or  

Pedagógico não podem ser acumulados.  

 

3.  Estes membros são designados pela gerênc ia do CEFPDDM e exercem as suas 

funções por  um per íodo de 4 anos, podendo ser reconduzidos desde que não 

se ver i f ique prejuízo para o CEFPDDM ou para os membros.  

 

4.  A ent idade propr ietár ia pode, igualmente, proceder à subst i tu ição dos membros 

por  s i des ignados,  acautelando as s ituações de eventuais  prejuízos para a 

inst i tu ição e para os membros,  ass im como assegurar  que não põe em r isco 

para ambos a sustentabi l idade económica ou o equi l íbr io  ins t i tuc ional .  

 

 

Art igo 15º -  Atr ibuições e Competências do Conselho de Direção  

 

1.  O Conselho de Direção tem as seguintes competênc ias:  

a)  Assegurar a gestão adminis trat iva da Escola,  nomeadamente garant indo 

a conservação do registo de atos de matr ícula e inscr ição dos a lunos e 

dos documentos de regis to das atas de aval iação, promovendo e 

controlando a emissão de cer t i f icados e d ip lomas de aprovei tamento e 

habi l i tações e a inda a qual idade dos processos e respet ivos resul tados;  

b)  Representar a Esco la junto do Ministér io da Educação e Ciênc ia em 

todos os assuntos de natureza pedagógica;  

c)  Aprovar  o p lano de at iv idades let ivas,  ext ra - let ivas e de desenvolvimento  

e integração na comunidade;  

d)  Aprovar  o Projeto de Educat ivo da Escola;  

e)  Garant ir  a qual idade dos processos de func ionamento da Escola;  

f )  Proporc ionar  as condições organizat ivas e pedagógicas que fac i l i tem o 

sucesso educat ivo dos formandos;  

g)  Desenvolver  in ic iat ivas que integrem a EPC no meio soc ia l cu ltura l  e 

empresar ia l ,  garant indo aulas de campo e v i s i tas de estudo de modo a  

complementar ou trabalhar  os conteúdos teór icos das d iferentes 

d iscip l inas ou módulos acordo com os diferentes cursos;  

h)  Garant ir  a real ização da Formação em Contexto de Trabalho /Estágios;  
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i )  Promover a in tegração e a real ização pesso al e prof iss ional  dos  

formandos;  

j )  Aprovar  o Plano Anual  de At ividades;  

k ) Adotar metodologias de aval iação dos processos de func ionamento;  

l)  Aprovar  as propostas apresentadas pelos restantes órgãos da Escola;  

m) Assegurar a permanênc ia de pelo menos,  um dos seus el ementos no 

decurso das at iv idades let ivas e extra - let ivas;  

n)  Elaborar em ar t icu lação com o Gestor da Ent idade Propr ietár ia ou quem 

legalmente o represente e com o Depar tamento ou Serviços 

Administrat ivos F inanceiros em cada ano, o p lano f inanceiro p lur ianual  

atual izado e que deve traduzir  a estratégia a adotar a médio prazo.  

 

 

Art igo 16º -  Admissão de Docentes e Formadores  

 

1.  A seleção do pessoal docente é da responsabil idade do Conselho de Direção,  

podendo ser  fe ita por convi te ou por  entrevista.  

2.  São de ter em conta as condições de habi l i tação que a le i impõe,  bem como 

a natureza dos cursos.  

 

 

Art igo 17º -  Funcionamento 

 

O Conselho de Direção,  convocado pelo Presidente do Conselho de Direção deverá 

reunir ,  ord inar iamente, uma vez por  período let ivo e, ex traordinar iamente,  sempre 

que seja necessár io a pedido de qualquer  membro e com anuência do Pres idente 

da Direção.  

 

 

Art igo 18º -  Direção Pedagógica  

 

A Direção Pedagógica é o órgão de coordenação e or ientação educat iva da Escola, 

nomeadamente nos domínios pedagógico-didát ico,  de or ientação e 

acompanhamento dos a lunos.  
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Art igo 19º -  Constituição da Direção Pedagógica  

 

2.  A Direção Pedagógica é const i tuída pelos seguintes membros:  

a)  Pres idente da Direção Pedagógica, ou Diretor Pedagógico que preside a 

este Conselho;  

b)  O Pres idente do Conselho de Direção;  

c)  Or ientadores Educat ivos ou Diretores de turma de cada curso;  

d)  Diretores de cada curso;  

e)  Ps icólogo do GATPP (Gabinete de Apoio Técnico Psicopedagógico) ;  

f )  Gerente da CEFPDDM ou seu representante (sempre que este cons idere 

per t inente e/  ou o Pres idente do Conselho de Direção Pedagógica ou 

Diretor  Pedagógico o sol ic i te) ;  

g)  Responsável  dos assistentes educat ivos e técnicos.  

h)  Representante da Assoc iação de Pais  da EPC sempre que exis ta;  

i )  Representante da Assoc iação de Est udantes da EPC, quando se  

ver i f ique necessidade.  

 

3.  O Assessor do Diretor  Pedagógico ou Presidente da Direção subst i tuirá este  

em todas as fa l tas  e impedimentos;  

 

4.  Os membros desta Direção exercem funções durante um ano.  

 

 

Art igo 20º -  Atr ibuições da Direção Pedagógica 

 

1.  A Direção Pedagógica tem as seguintes competênc ias:  

a)  Organizar  anualmente a ofer ta dos cursos e demais  at iv idades de 

formação e cert i f icar os conhec imentos adquir idos;  

b)  Conceber e formular ,  sob or ientação da ent idade propr ietár ia e do 

Pres idente da Direção Pedagógica ou d iretor  Pedagógico, o Projeto  

Educat ivo da EPC;  

c)  Adotar os  métodos necessár ios à sua real ização, assegurar  e contro lar  

a aval iação de conhec imentos dos formandos e real izar  prát icas de 

inovação pedagógica;  
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d)  Planif icar  as  at iv idades curr icu lares;  

e)  Promover o cumpr imento dos p lanos e programas de estudo;  

f )  Garant ir  a  qual idade de ens ino,  des ignadamente,  através da 

apresentação de propostas de cr iação de melhores condições de 

func ionamento organizat ivo e pedagógico;  aval iação da qual idade e  

aprendizagem mediante metodologias e cr i tér ios  pré -def in idos e 

negoc iados com toda a comunidade escolar;  e apresentação de estudos 

e propostas tendentes a melhorar  a qual idade da formação.  

g)  Zelar pelo cumprimento dos d ire itos  e deveres dos professores,  téc nico/  

formadores e formandos.  

2.  Com vis ta ao desenvolvimento destas competênc ias, es te Conselho pode 

propor,  para aprovação do Conselho de Direção,  a cr iação de órgãos 

intermédios, tais  como assessor ias , e suas competênc ias.  

 

 

Art igo 21º -  Funcionamento da Direção Pedagógica  

 

A Direção Pedagógica reúne,  de forma ord inár ia,  mensalmente, na quinta -fe ira e,  

extraordinar iamente,  sempre que seja necessár io e quando convocado pelo 

Pres idente do Conselho de Direção e/ou pelo Pres idente do Conselho de Direção 

pedagógica ou Diretor  Pedagógico.  

 

 

Art igo 22º -  Constituição do Conselho de Turma 

 

O Conselho de Turma é const i tuído pelo d iretor  de curso,  pelo or ientador  educat ivo 

e por todos os professores da turma.  

 

 

Art igo 23º -  Competências do Conselho de Turma 

 

1.  Compete ao Conselho de Turma, sob presidênc ia do  Diretor de Turma /  

Or ientador  Educat ivo:  

a) Real izar  a aval iação per iódica dos a lunos e def inir  es tratégias de 

atuação no âmbito da ass iduidade,  comportamento e aproveitamento  
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destes;  

b) Anal isar  problemas de integração dos a lunos na Escola e no trabalho 

escolar,  bem como as re lações entre professores e a lunos,  propondo as 

soluções que ju lgar  mais adequadas;  

c)  Colaborar nas ações que favorecem a inter -re lação da Escola com o 

meio;  

d) Aprec iar  e dec id ir  sobre questões de natureza d isc ipl inar  referentes aos 

a lunos que fazem par te da turma.  

2.  Compete ao Conselho de Turma, sob presidênc ia do Diretor  de Curso /  

Coordenador  de Curso : 

a)  Def in ir  a part ic ipação do curso na e labor ação do Projeto Educat ivo e no 

Plano de Ativ idades da Escola;  

b)  Cooperar na preparação e implementação a nível de curso das medidas 

def in idas pelo Conselho Pedagógico;  

c)  Colaborar na inventar iação das necess idades do equipamento e meios 

d idát icos;  

d)  Elaborar estudos, pareceres ou recomendações e apresentar ao 

Conselho Pedagógico,  nomeadamente, no que se refere a programas, 

organização curr icular  e cr i tér ios  de aval iação.  

 

 

Art igo 24º -  Funcionamento do Conselho de Turma 

 

1.  O Conselho de Turma reúne,  ord inar iamente,  no iníc io de cada ano let ivo por  

convocatór ia do D iretor de Curso e nos períodos def in idos para aval iação do 

rendimento escolar dos a lunos por  convocatór ia do Or ientador Educat ivo.  

 

2.  Quando uma turma é const i tuída por dois cursos ( turma agregada) ,  a reunião 

será pres id ida pelos dois d iretores de curso, devendo na ata  f icar bem 

expl ic i to  os assuntos t ratados e as resoluções tomadas para cada curso.  

 

3.  Este Conselho reúne,  extraordinar iamente,  sempre que quaisquer assuntos de 

natureza d isc ip l inar  ou de orgânica do curso o just i f iquem e o or ientador 

educat ivo ou d iretor/es  de curso o dec ida/m com aval  da/do Pres idente de 

Direção Pedagógica ou Diretor Pedagógico.  
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Art igo 25º -  Orientador Educat ivo  

 

1. O Or ientador  educat ivo é nomeado pelo Presidente do Conselho de Direção 

de entre os professores que lecionem a tota l idade dos a l unos da turma, tendo 

em conta a sua competênc ia pedagógica e capac idade de re lac ionamento.  

 

2. O Or ientador  educat ivo deverá sempre que possível  ser  um professor  do 

quadro da escola,  com reconhec ida idoneidade e responsabi l idade.  

 

 

Art igo 26º -  Competências do Orientador Educativo  

 

É competênc ia do Or ientador  Educat ivo:  

a)  Pres id ir  aos Conselhos de Turma, que lhe competem;  

b)  Manter  uma estre i ta colaboração com a Direção,  o Diretor  de Curso e  

com outros serviços de apoio aos alunos ex istentes na Escola, ta l como 

o GATPP;  

c)  Desenvolver  ações que promovam e fac i l i tem a correta integração dos 

a lunos na Escola;  

d)  Cr iar  condições para a ex istênc ia de um diálogo permanente com os 

a lunos e pais , ou encarregados de educação, tendo em vista o 

esc larec imento e colaboração recíprocos no processo 

ens ino/aprendizagem e na solução das d if icu ldades pessoais  e 

escolares;  

e)  Garant ir  uma informação atual izada junto dos pais  ou encarregados de 

educação, acerca da integração dos a lunos na comunidade escolar,  do 

aproveitamento Escolar,  das fa l tas  a aulas e das at iv idades escolares;  

f )  Receber  os encarregados de educação e dar - lhes conhec imento 

pormenor izado da s i tuação Escolar do seu educando;  

g)  Manter  atual izado o registo d iár io das fal tas dos alunos;  

h)  Elaborar mensalmente o mapa de fal tas,  para efe itos de pagamentos de 

subsídios;  

i )  Registar todos os contatos t idos com os pais ou encarregados de 

educação;  
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j )  Convocar  reuniões com os encarregados de educação, após as reuniões 

de aval iação;  

k ) Elaborar,  três  vezes ao longo do ano let ivo (na reunião de aval iação de 

per íodo) , re latór ios deta lhados com a aval iação quant i tat iva e qual i tat iva 

dos alunos;  

l)  Organizar e manter atual izado o doss iê de turma que deve conter :  

m) Ident i f icação/Const i tu ição da turma;  

n)  Plano Curr icu lar;  

o)  Registos de fa l tas  e j ust i f icações;  

p)  Real izar  os Mapas de fal tas ;  

q)  Registo de Aval iação –  pautas e pautas indiv iduais por período;  

r)  Ocorrênc ias Disc ip l inares –  or ig inal a colocar no processo do a luno e 

fotocópia no doss iê do or ientador  educat ivo;  

s)  Correspondênc ia mant ida com os encarregados de e ducação,  inc lu indo 

via te lefone, e registo de presenças dos encarregados de educação nas 

reuniões de entrega de aval iações;  

t)  Correspondênc ia Enviada/Recebida;  

u)  Legis lação;  

v)  Caracter ização da turma;  

w)  Assegurar condições de par t ic ipação efet iva dos professores n a 

p lanif icação dos trabalhos,  na ação discipl inar e nas ações de 

informação e esclarecimento de a lunos,  pais  ou encarregados de 

educação;  

x)  Integrar o júr i  e secretar iar  a defesa das provas de apt idão prof iss ional  

ou provas de aval iação f inal;  

y)  Ger ir  o processo de Recuperação e de Integração dos a lunos, quanto ta l  

se ver i f ique necessár io;  

z)  Ger ir  o processo de controlo de fal tas  e respet ivas medidas a apl icar ,  

em caso de incumprimento dos l im ites  legais .  

 

 

Art igo 27º -  Diretor de Curso 

 

O Diretor  de Curso é um Formador  ou um Professor,  com formação c ientí f ica e 

técnica na área em que se enquadra o respetivo curso, des ignado pelo conselho de 
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Direção, entre os docentes do curso, tendo em conta a sua competênc ia c ient í f ica 

e pedagógica, idoneidade e responsabi l idad e.  

 

 

Art igo 28º -  Competências do Diretor de Curso  

 

Compete ao Diretor  de Curso:  

a)  Manter  organizado os seguintes dossiês:  

1.  Doss iê de d iretor  de curso,  onde deve constar  a const i tu ição da turma, 

o plano curr icu lar;  o perf i l  de desempenho do curso; os horár ios; as 

aulas lec ionadas, correspondênc ia enviada e recebida, entre outros 

e lementos cons iderados re levante;  

2.  Doss iê para tex tos de apoio da área soc iocul tura l;  

3.  Doss iê para tex tos de apoio da área c ient í f ica;  

4.  Doss iê para tex tos de apoio da área técnica ;  

5.  Doss iê com planif icações;  

6.  Doss iê com testes e outras formas de aval iação do módulo com 

cr i tér ios de aval iação;  

7.  Doss iês de Formação em Contexto de Trabalho.  

b)  Elaborar estudos, pareceres ou recomendações a apresentar  ao Conselho 

Pedagógico, nomeadamente no que se refere a programas, métodos, 

v is i tas de estudo, processos e cr i tér ios de aval iação dos formandos;  

c)  Cooperar  na preparação e implementação das medidas def in idas pelo 

Conselho Pedagógico;  

d)  Colaborar na inventar iação das necess idades em equipamentos e me ios 

d idát icos,  a apresentar à Direção e e laborar as propostas que cons idere 

mais convenientes para a sua rac ional ização e rentabi l idade;  

e)  Promover  a interdisc ip l inar idade e cr iar  condições para a sua efet ivação;  

f )  Promover o in tercâmbio pedagógico com outras Escolas;  

g)  Part ic ipar  na e laboração do Projeto Educat ivo de Escola e no Plano de 

At iv idades da Escola;  

h)  Acompanhar e ger ir  o processo de e laboração das provas de apt idão 

prof iss ional (PAP),  ou das Provas de Aval iação F inal  (PAF);  

i )  In tegrar o júr i  das provas de  apt idão prof iss ional (PAP) ou das Provas de 

Aval iação F inal  (PAF);  
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j )  Promover  e ger ir  o processo da formação em contexto de trabalho e 

def in ir  os objet ivos dos mesmos;  

k ) Or ientar na FCT os a lunos em estre ita colaboração com os 

acompanhantes da ent idade receto ra e redig i r  os  relatór ios indiv iduais;  

l )  Ger ir  e adequar horár ios;  

m) Part ic ipar  em reuniões de rede.  

 

 

Art igo 29º -  Diretor de Turma do Curso Educação Formação  

 

O Diretor de Turma é nomeado pelo conselho de Direção de entre os professores 

que lec ionem a tota l idade dos a lunos da turma, tendo em conta a sua competênc ia 

pedagógica e capac idade de re lac ionamento.  

 

 

Art igo 30º -  Competências do Diretor de Turma do Curso Educação Formação  

 

Compete ao Diretor  de Turma:  

a)  Assegurar a part ic ipação efet iva dos professores na p lanif icação dos 

trabalhos,  na ação d iscip l inar  e nas ações de informação e 

esc larec imento de a lunos, pais ou encarregados de educação;  

b)  Ger ir  o processo de Recuperação e de Integração dos a lunos,  quanto 

ta l  se ver i f ique necessár io;  

c)  Ger ir  o processo de contro lo  de fal tas e respet ivas medidas a apl icar,  

em caso de incumprimento dos l im ites  legais .  

 

 

Art igo 31º -  Diretor de Turma do Curso Educação Formação  

 

O Diretor de curso é um professor com formação c ient í f ica numa das áreas  

vocac ionais  em que se enquadra o respetivo curso, des ignado pelo conselho de 

Direção,  entre os docentes do curso,  tendo em conta a sua competênc ia c ient í f ica 

e pedagógica, responsabi l idade e idoneidade.  

 

 



 

 

RE.01.00  

Revisão Folha 
REGULAMENTO INTERNO  

DA ESCOLA PROFISSIONAL DE CUBA 

Nº 00 

28/105 
Mês/Ano 00/00 

 

 

 

Art igo 32º -  Competências do Diretor de Turma  do Curso Educação Formação 

 

Compete ao Diretor  de curso:  

a)  Manter  organizado os seguintes dossiês:  

1.  Doss iê de d iretor de curso, onde deve constar a const i tu ição da 

turma; o p lano curr icu lar ;  o perf i l  de desempenho do curso ; 

horár ios; aulas lec ionadas ; correspondênc ia enviada e recebida ;  

entre outros e lementos cons iderados re levantes;  

2.  Doss iê para tex tos de apoio da área soc iocul tura l;  

3.  Doss iê para tex tos de apoio da área c ient í f ica;  

4.  Doss iê para tex tos de apoio da área técnica;  

5.  Doss iê com planif icações;  

6.  Doss iê com testes e outras formas de aval iação do módulo com 

cr i tér ios de aval iação;  

7.  Doss iê para os documentos da prát ica s imulada.  

b)  Elaborar estudos, pareceres ou recomendações a apresentar ao 

Conselho Pedagógico,  nomeadamente no que se refere a  

programas,  métodos,  v is i tas  de estudo,  aulas de campo,  processos 

e cr i tér ios de aval iação dos a lunos;  

c)  Cooperar  na preparação e implementação das medidas def in idas  

pelo Conselho Pedagógico;  

d)  Colaborar na inventar iação das necess idades em equipamentos e 

meios d idát icos,  a apresentar à Direção e e laborar  as propostas 

que cons idere mais convenientes para a sua rac ional ização e 

rentabi l idade;  

e)  Promover  a interd iscip l inar idade e cr iar  condições para a sua 

efet ivação;  

f )  Promover o in tercâmbio pedagógico com outras Escolas;  

g)  Part ic ipar  na e laboração do Projeto Educat ivo e no plano de 

at iv idades da Escola;  

h)  Acompanhar a e laboração das Provas de Avaliação F inal  (PAF);  

i )  In tegrar o júr i  das Provas de Aval iação F inal  (PAF);  

j )  Promover os estágios e def inir  os objet ivos dos mesmos;  

k ) Coordenar  a Componente de Formação Prát ica (CFP), or ientar os  



 

 

RE.01.00  

Revisão Folha 
REGULAMENTO INTERNO  

DA ESCOLA PROFISSIONAL DE CUBA 

Nº 00 

29/105 
Mês/Ano 00/00 

 

 

alunos em estre i ta colaboração com os acompanhantes da ent idade 

recetora e redig ir  os  re latór ios  individuais ;  

l )  Ger ir  e adequar horár ios.  

 

 

Art igo 33º -  Constituição do Conselho Consult ivo  

 

Considerando Decreto-Lei  nº  92/2014, de 20 de junho,  o Conselho Consult ivo é 

const i tuído pelos seguintes membros:  

a)  O Pres idente do Conselho de Direção,  que pres ide;  

b)  Um Representante da Câmara Munic ipal de Cuba;  

c)  O Pres idente da Assembleia Munic ipal  de Cuba;  

d)  Os Pres identes das Juntas de Fregues ia do Concelho de Cuba;  

e)  Os membros do Conselho de Direção;  

f )  Dois  membros da Direção Pedagógica;  

g)  Representantes das inst i tu ições e organismos locais representat ivos do 

setor  económico e soc ia l  e das empresas parceiras na formação do 

concelho ou região;  

h)  Colaboradores e parceiros d iretos da EPC;  

i)  Um representante dos docentes e um representante dos formadores;  

j )  Um representante dos a lunos;  

k ) Um representante dos Encarregados de Educação.  

 

 

Art igo 34º -  Competências do Conselho Consult ivo  

 

Compete ao Conselho Consul t ivo:  

a)  Promover a in teração entre a Escola e a comunidade;  

b)  Propor  e p lanif icar formas de ação junto dos pais e encarregados de educação, 

inst i tu ições, empresas e assoc iações;  

c)  Emit ir  pareceres sobre:  

i)  Projeto Educat ivo da Escola;  

i i )  Planos de Ativ idades da Escola;  

i i i )  Pert inênc ia e val idade dos cursos ex istentes;  

iv)  Estratégias para a sustentabi l idade da Escola e cr iação de novos cursos.  
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d)  Pronunc iar -se sobre os assuntos que o Conselho de Direção submeta à sua 

aprec iação.  

 

 

Art igo 35º -  Funcionamento do Conselho Consult ivo  

 

1.  O Conselho Consul t ivo reúne ord inar iamente,  uma vez durante o ano let ivo, e 

extraordinar iamente,  sempre que o seu pres idente ju lgue ser  necessár io.  

 

2.  Este conselho pode dar pareceres e/ou recomendações, que se c ons ideram 

acei tes  sempre que obtenham a maior ia dos votos dos membros presentes.  
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CAPÍTULO VI -  COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

Art igo 36º -  Comunidade Educativa  

 

Refere o ar t igo 39º,  no nº3 da Lei nº 51/2012 que a comunidade educativa in tegra,  

sem prejuízo de outras ident idades,  os a lunos, os pais  e encarregados de 

educação, os  professores,  o pessoal  não docente das Escolas,  a autarquia local  e 

serviços de adminis tração central  e regional  com intervenção na área de educação, 

nos termos das respet ivas responsabi l idades e competênc ias.  

 

 

Art igo 37º -  Responsabi lidade da comunidade educativa  

 

De acordo com o ar t igo 39º, da Lei  nº  51/2012 a autonomia de administração e 

gestão das Escolas pressupõe a responsabi l idade de todos os membros da 

comunidade educat iva pela salvaguarda efet iva do d ire ito à educação e à igualdade 

de oportunidades no acesso à Escola, bem como a promoção de medidas que visem 

o empenho e o sucesso escolares,  a prossecução integral  dos objet ivos dos 

refer idos projetos educat ivos, inc lu indo os de i ntegração soc iocul tura l,  e  o 

desenvolv imento de uma cultura de c idadania capaz de fomentar os valores da 

pessoa humana,  da democrac ia e exercíc io responsável  da l iberdade indiv idual  e 

do cumprimento dos d ire itos e deveres que lhe estão assoc iados.  

 

 

Art igo 38º -  Princípios e normas de caráter geral  

 

1.  Para além dos cons ignados nas restantes dispos ições deste regulamento, e na 

legis lação em vigor ,  const i tuem dire itos de todos, independentemente do seu 

estatuto no seio da Escola:  

a)  Ser  respeitado na sua indiv idua l idade e como membro do grupo 

específ ico a que per tence na Escola;  

b)  Usufru ir  de boas condições de t rabalho e são convív io,  enquanto 

dest inatár io /  agente do ato educat ivo;  

c)  Gozar de condições de segurança f ís ica e moral  da sua pessoa e bens;  
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d)  Part ic ipar  de forma at iva e democrát ica em todas as at iv idades da Escola 

ao abr igo e de acordo com o d isposto na regulamentação em vigor;  

e)  Recorrer  indiv idual ou colet ivamente de dec isões /  del iberações e atos 

que cons idere injus tos, junto dos órgãos competentes.  

 

2.  Para a lém dos cons ignados nas restantes dispos ições deste regulamento,  

const i tuem deveres de todos,  independentemente do seu estatuto no seio da 

Escola:  

a)  Cumpr ir  e fazer cumpri r  este regulamento, todas as d ispos ições cont idas  

na legis lação em vigor a que se enco ntram suje itos,  bem como os 

normat ivos emanados pelos órgãos d iret ivos no exercíc io das suas 

competênc ias;  

b)  Ser leal  e honesto para com a Escola, os  seus órgãos d iret ivos e todos 

os seus membros;  

c)  Ser pontual ,  assíduo e d i l igente no cumpr imento de tarefas e prazos de 

execução das at iv idades que lhe sejam atr ibuídas;  

d)  Colaborar  na manutenção de um cl ima de boa convivência, d isc ip l ina e  

respeito entre todos os membros da  Escola;  

e)  Pautar o seu comportamento pelo pr incíp io do d iá logo, abstendo -se do 

recurso a qualquer t ipo de v iolênc ia, nas suas re lações com os outros.  

 

 

Art igo 39º -  Direitos dos Alunos 

 

1.  São d irei tos dos a lunos,  de acordo com a Lei  nº 51/2012 de 5 de setembro, 

art igo 7º os seguintes:  

a)  Ser tratado com respei to e correção por  qualquer  membro da comunidade 

educat iva,  não podendo, em caso a lgum, ser d iscr iminado em razão da 

or igem étn ica, saúde,  sexo, or ientação sexual ,  idade, ident idade de 

género, condição económica, cultura l ou social  ou convicções pol í t icas,  

ideológicas,  f i losóf icas ou re l igiosas;  

b)  Usufru ir  do ens ino e de uma educação de qual idade de acordo com o 

previs to na le i,  em condições de efet iva igualdade de opor tunidades no 

acesso;  

c)  Escolher  e usufru ir ,  nos termos estabelec idos no quadro legal  apl icável ,  
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por  s i ou,  quando menor , através dos seus pais ou encarregados de 

educação,  o Projeto Educativo que lhe proporc ione as condições para o 

seu p leno desenvolvimento f ís ico,  in te lectual,  moral,  cul tura l  e c ív ico e 

para a formação da sua personalidade;  

d)  Ver reconhec ido e valor izados o méri to,  a  dedicação,  a assiduidade e o 

esforço no trabalho e no desempenho Escolar e ser  est imulado nesse 

sent ido;  

e)  Ver reconhec ido o empenhamento em ações meritór ias , designadamente 

o voluntar iado em favor  da comunidade em que está inser ido ou da 

soc iedade em geral ,  prat icadas na Escola ou fora dela,  e ser est imulado 

nesse sent ido;  

f )  Usufru ir  de um horár io escolar adequado ao ano f requentado, bem como 

de uma planif icação equi l ibrada das at iv idades curr icu lares e 

extracurr icu lares,  nomeadamente as que contr ibuem para o  

desenvolv imento cul tura l da comunidade;  

g)  Benef ic iar ,  no âmbito dos serviços de ação soc ia l  e Escolar,  de um 

sistema de apoios que lhe permitam superar ou compensar as carênc ias 

do t ipo soc iofamil iar ,  económico ou cul tura l  que lhe dif icu l tem o acesso 

à Esco la ou o processo de ens ino;  

h)  Usufru ir  de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam 

e d ist ingam o mérito;  

i )  Benef ic iar  de outros apoios específ icos, adequados às suas  

necess idades Escolares ou às suas aprendizagens, através dos serviços 

de ps icologia e or ientação ou de outros serviços espec ia l izados de apoio 

educat ivo;  

j )  Ver salvaguardada a sua segurança na Escola e respeitada a sua 

integr idade f ís ica e moral ,  benef ic iando,  designadamente,  da espec ia l  

proteção consagrada na le i  penal  para os membros  da comunidade 

escolar;  

k ) Ser ass ist ido,  de forma pronta e adequada,  em caso de ac idente ou 

doença súbi ta,  ocorr ido ou manifestada no decorrer  das at ividades 

escolares;  

l)  Ser ass ist ido,  de forma pronta e adequada,  em caso de ac idente ou 

doença súbi ta,  ocorr ido  ou manifestada no decorrer  das at ividades 

escolares;  
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m) Ver garant ida a conf idenc ial idade dos e lementos e informações 

constantes do seu processo indiv idual,  de natureza pessoal  ou famil iar ;  

n)  Part ic ipar ,  através dos seus representantes, nos termos da le i,  nos  

órgãos de adminis tração e gestão da Escola, na cr iação e execução do 

respetivo Projeto Educat ivo,  bem como na e laboração do regulamento 

interno;  

o)  Eleger  os seus representantes para os órgãos,  cargos e demais funções  

de representação no âmbito da Escola,  bem  como ser e lei to,  nos termos 

da le i  e do regulamento interno da Escola;  

p)  Apresentar  cr í t icas e sugestões re lat ivas ao funcionamento da Escola e 

ser ouvido pelos professores,  or ientadores educativos e órgãos de 

administração e gestão da Escola em todos os as suntos que 

just i f icadamente forem do seu interesse;  

q)  Organizar e par t ic ipar em in ic iat ivas que promovam a formação e 

ocupação de tempos l ivres;  

r )  Ser  informado sobre o regulamento interno da Escola e,  por  meios a 

def in ir  por  esta e em termos adequados  à sua idade e ao ano 

f requentado,  sobre todos os assuntos que jus t i f icadamente sejam do seu 

interesse, nomeadamente sobre o modo de organização do plano de 

estudos ou curso,  o programa e objet ivos essenc ia is de cada d iscipl ina 

ou área d isc ip l inar  e os processos e  cr i tér ios  de aval iação,  bem como 

sobre matr ícula,  abono de famíl ia  e apoios soc ioeducat ivos,  as  normas 

de ut i l ização e de segurança dos mater ia is e equipamentos e das 

insta lações, inc lu indo o plano de emergência, e, em geral ,  sobre todas 

as at iv idades e in ic iat ivas re lat ivas ao Projeto Educativo da Escola;  

s)  Part ic ipar  nas demais  at iv idades da Escola,  nos termos da le i  e do 

respetivo regulamento interno;  

t)  Part ic ipar  no processo de aval iação, nomeadamente através dos 

mecanismos de auto e heteroaval iação;  

u)  Benef ic iar  de medidas, a def in ir  pela Escola, adequadas à recuperação 

da aprendizagem nas s ituações de ausênc ia devidamente jus t i f icada às 

at iv idades escolares.  

 

2.  Pode ser  vedada temporar iamente, no todo ou em parte,  os  d ire itos  de f ruição,  

respeitante às al íneas g)  h) e r) ,  em consequênc ia de medida d isc ip l inar  
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corret iva ou sanc ionatór ia apl icada ao a luno, nos termos previs tos na le i.  

 

3.  São a inda dire itos  dos a lunos :  

v)  Pedir  ajuda,  junto do or ientador  educat ivo de Turma, ou na fa l ta deste,  

a qualquer  professor , sempre que t iver  qualquer  problema;  

w)  Expr imir  l ivremente as suas opin iões, fazendo -o com correção;  

x)  Ut i l izar  as  ins ta lações e espaços Escolares a s i  determinados,  

devidamente acompanhado por  um docente ou func ionár io,  sempre que 

se just i f ique;  

y)  Encontrar  na Escola insta lações l impas e devidamente apetrechadas;  

z)  Levar  a cabo in ic iat ivas que promovam a sua formação e /  ou de 

interesse para a Escola, quer individualment e, quer  em conjunto com 

outros colegas, dentro ou fora do espaço Escolar ,  inclu indo fora do 

horár io le t ivo,  depois  de devidamente autor izadas pelo C onselho de 

Direção.  

 

 

Art igo 40º -  Deveres dos alunos 

 

1. São deveres dos a lunos,  sem prejuízo do d isposto no ar t igo 41º,  os  que 

advêm da Lei  nº  51/2012, de 5 de setembro, art igo 10º, a saber :  

a)  Estudar, apl icando-se,  de forma adequada à sua idade, necess idades  

educat ivas ao ano de escolar idade que f requenta,  na sua educação e 

formação integral;  

b)  Ser assíduo, pontual  e empenhado no cumpr imento de todos os seus 

deveres no âmbito das at ividades escolares;  

c)  Seguir  as or ientações dos professores re lat ivas ao seu processo de 

ens ino;  

d)  Tratar  com respeito e correção qualquer  membro da comunidade 

educat iva,  não podendo,  em caso  a lgum, ser  d iscr iminado em razão da 

or igem étn ica,  saúde,  sexo,  or ientação sexual ,  idade, ident idade de 

género,  condição económica,  cul tura l  ou soc ia l ,  ou convicções  

pol í t icas,  ideológicas, f i losóf icas ou re l ig iosas;  

e)  Guardar lealdade para com todos os mem bros da comunidade 

educat iva;  
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f )  Respei tar  a autor idade e as instruções dos professores e do pessoal  

não docente;  

g)  Contr ibuir  para a harmonia da convivênc ia Escolar  e para a p lena 

integração na Escola de todos os a lunos;  

h)  Part ic ipar  nas at ividades educat ivas ou  formativas desenvolv idas na 

Escola, bem como nas demais  at ividades organizat ivas que requeiram 

a part ic ipação dos alunos;  

i)  Respei tar  a in tegr idade f ís ica e ps icológica de todos os membros da 

comunidade educat iva, não prat icando quaisquer atos, des ignadamen te 

v iolentos,  independentemente do local ou dos meios ut i l izados,  que 

atentem contra a integr idade f ís ica,  moral  ou patr imonia l  dos 

professores, pessoal não docente e a lunos;  

j )  Prestar  auxí l io  e ass istênc ia aos restantes membros da comunidade 

educat iva,  de acordo com as c ircunstânc ias de per igo para a 

integr idade f ís ica e ps icológica dos mesmos;  

k ) Zelar pela preservação,  conservação e asseio das insta lações,  mater ia l  

d idát ico,  mobi l iár io  e espaços verdes da Escola,  fazendo uso correto 

dos mesmos;  

l)  Respei tar  a propr iedade dos bens de todos os membros da comunidade 

educat iva;  

m) Permanecer  na Escola durante o seu horár io;  

n)  Part ic ipar  na e le ição dos seus representantes e prestar - lhes toda a 

colaboração;  

o)  Conhecer e cumpr ir  o Estatuto do Aluno e Ét ica Escolar ,  as normas d e 

func ionamento dos serviços da Escola e o regulamento interno da 

mesma, subscrevendo dec laração anual  de acei tação do mesmo e de 

compromisso at ivo quanto ao seu cumpr imento integral ;  

p)  Não possuir  e não consumir substânc ias adit ivas, em espec ia l drogas,  

tabaco e bebidas alcoól icas, nem promover qualquer forma de tráf ico,  

faci l i tação e consumo das mesmas;  

q)  Não transportar  quaisquer  mater ia is,  equipamentos tecnológicos,  

instrumentos ou engenhos passíveis de,  objet ivamente,  per turbarem o 

normal func ionamento das  at iv idades let ivas,  ou poderem causar  danos  

f ís icos ou psicológicos aos a lunos ou a qualquer  outro  membro da 

comunidade educat iva;  
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r )  Não ut i l izar quaisquer equipamentos tecnológicos; des ignadamente,  

te lemóveis,  equipamentos,  programas ou apl icações informát icas, nos 

locais onde decorram aulas ou outras at iv idades format ivas ou reuniões 

de órgãos ou estruturas da Escola em que par t ic ipe, exceto quando a 

ut i l ização de qualquer  dos meios ac ima refer idos esteja d iretamente 

re lac ionada com as at iv idades a desenvo lver  e seja expressamente 

autor izada pelo professor  ou pelo responsável pela Direção ou 

supervisão dos trabalhos ou at iv idades em curso;  

s)  Não captar sons ou imagens, des ignadamente, de at iv idades let ivas e 

não let ivas, sem autor ização prévia dos professores , dos responsáveis 

pela Direção da Escola ou supervisão dos t rabalhos ou at iv idades em 

curso,  bem como,  quando for  o caso,  de qualquer  membro da 

comunidade escolar ou educat iva cuja imagem possa,  a inda que 

involuntar iamente,  f icar registada;  

t)  Não d ifundir ,  na Escola ou fora dela,  nomeadamente v ia internet  ou 

através de outros meios de comunicação,  sons ou imagens captadas  

nos momentos let ivos e não let ivos, sem autor ização do Diretor  

pedagógico da Escola;  

u)  Respei tar  os d irei tos de autor e de propr iedade intelec tual;  

v)  Apresentar-se com vestuár io que se revele adequado, em função da 

idade, à dignidade do espaço e à espec if ic idade das at iv idades 

escolares,  no respeito pelas regras estabelecidas na Escola;  

w)  Reparar  os danos por  s i causados a qualquer membro da comunidade 

educat iva ou em equipamentos ou insta lações da Escola ou outras onde 

decorram quaisquer at iv idades decorrentes da v ida escolar e,  não 

sendo possível  ou suf ic iente a reparação, indemnizar  os lesados 

re lat ivamente aos prejuízos causados.  

 

2. São ainda deveres dos a lunos:  

a)  Fazer-se sempre acompanhar  de todo o mater ia l  necessár io para a sala 

de aula;  

b)  Evitar  br incadeiras per igosas que possam magoar , tanto quem as 

prat ica, como os colegas ;  

c)  Just i f icar  as  fa ltas dentro do prazo legal .  Para isso, usar o impre sso 

fornecido pela secretar ia da Escola, local  onde deverá ser entregue 
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poster iormente, juntamente com o comprovat ivo legal,  ou ao or ientador  

educat ivo;  

d)  Pedir  l icença ao professor para entrar e just i f icar -se,  sempre que chegar  

atrasado à aula;  

e)  Observar  regras de h ig iene (ut i l izar os rec ip ientes própr ios para o l ixo;  

manter  l impas as insta lações sanitár ias) ;  

f )  Observar  as normas estabelec idas na b ib l io teca e nos locais;  

g)  Manter  dentro e fora da Escola uma at i tude d ignif icante do 

estabelec imento de ensino f requentado;  

h)  Assumir a responsabi l idade dos atos prat icados, em toda e qualquer 

c ircunstânc ia;  

i )  Comunicar à pessoa mais próx ima, professor ou func ionár io, a presença,  

na Escola,  de elementos estranhos na Escola;  

j )  Não prat icar ou fomentar a prát ica de qualquer ato que impl ique i l ic i tude.  

 

 

Art igo 41º -  Responsabi lidade dos alunos  

 

1. Os alunos são responsáveis , em termos adequados à sua idade e capac idade 

de d iscernimento, pelo exerc íc io dos dire i tos e pelo cumpr imento dos deveres 

que lhe são outorgados pelo Estatuto d o Aluno e Ét ica Escolar ,  pelo 

regulamento interno da Escola e pela demais legis lação apl icável .  

 

2. A responsabi l idade d iscipl inar dos a lunos implica o respeito in tegral  pelo 

Estatuto do Aluno e Ét ica Escolar ,  pelo regulamento interno da Escola, pelo 

patr imónio da mesma, pelos demais a lunos, func ionár ios  e, em espec ia l,  

professores.  

 

3. Nenhum aluno pode prejudicar o d ire i to à educação dos demais.  

 

 

Art igo 42º -  Seguro Escolar  

 

1. Em caso de ac idente, durante as at iv idades escolares, o a luno tem dire i to ao 

Seguro Escolar .  
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2. É ac idente de at iv idade escolar  o resul tante de causa externa,  súbi ta, for tu ita,  

ou v iolenta,  ocorr ida no local  e tempo de at iv idade escolar  e que provoque ao 

a luno,  lesão corporal,  doença ou morte.  

 

3. Aulas e at iv idades af ins,   

 

4. Considera-se at iv idade escolar aquela que é desenvolv ida com o 

consent imento e responsabi l idade das autor idades escolares e sob or ientação 

e acompanhamento docente,  des ignadamente:  

a)   

b)  Vis itas de estudo;  

c)  Ac identes decorrentes da ut i l ização normal e necessár ia dos serviços ou 

insta lações do estabelec imento de  ensino;  

d)  Formação em Contexto de Trabalho.  

 

5. Está a inda cober to pelo Seguro Escolar o transpor te dos a lunos em 

autocarro escolar ou f retado pela Escola no t ransporte de vinda  e ida dos  

a lunos para a Escola.  

 

6. Não é ac idente escolar,  nem está cober to pelo seguro,  o que:  

a)  Resultar  de v io lênc ia exerc ida por outrem sobre o a luno;  

b)  Resultar  de fal ta grave ou de ato voluntar iamente prat icado pelo a luno,  

em desobediênc ia a ordens, instruções ou prevenções escr i tas  ou or a is ;  

c)  Ocorrer nas insta lações escolares,  quando estas tenham sido cedidas 

para at iv idades, cuja organização não seja da responsabi l idade dos 

órgãos d iret ivos do estabelec imento de ens ino;  

 

7. Não é responsabi l idade da Escola, nem estão cober tas pelo seguro v is i tas,  

v iagens ou at iv idades programadas pelos a lunos sem a aprovação dos órgãos 

de Direção da Escola e sempre que sejam da exc lus iva responsabi l idade dos  

a lunos e ou famíl ias.  
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Art igo 43º -  Subsídios 

 

Os alunos têm dire i to aos seguintes subsíd ios, des de que se enquadrem dentro da 

legis lação em vigor.  

a)  Al imentação, se ass ist irem a 3 horas ou mais  de formação por  dia;  

b)  Transpor te;  

c)  Alojamento;  

d)  Bolsa para Mater ia l de Estudo -  apoio com f inal idade soc ial  para compart ic ipar  

a aquis ição de mater ia l pedagógico e  l ivros;  

e)  Bolsa de Prof iss ional ização;  

f )  Segundo Subsíd io de Al imentação para os a lunos a lojados;  

g)  Seguro Escolar .  

 

 

Art igo 44º -  Progressão e Aproveitamento  

 

1.  A progressão no p lano de estudos real iza -se mediante a consecução de 

aprendizagens s ignif icat ivas de módulos,  conjunto de módulos, UFCD’s e/ ou 

discip l inas.  

2.  A progressão em cada módulo é d ivulgada em pauta própr ia após a conc lusão 

de cada módulo.  

3.  Após a aval iação do módulo, o a luno negoceia com o professor a respetiva 

recuperação,  que será gratu ita,  devendo esta ser  marcada nos 15 d ias 

subsequentes à conclusão do módulo. O pedido de marcação da recuperação 

deverá ser  efetuado pelo a luno junto do professor,  para que o pr imeiro seja 

responsabi l izado pelo seu processo de aprendizagem e o segundo pela sua 

execução.  

 

4.  Os processos de recuperação seguintes deverão também ser acordados entre 

o a luno e o professor ,  devendo a data ser  marcada na Secretar ia e ser  dado  

conhec imento ao Pres idente da Direção Pedagógica ou Diretor  Pedagógico.  

 

5.  Se a recuperação não se ver i f icar  nos 15 d ias previsto o aluno negoc iará com 

o professor ou formador a recuperação e o pagamento será desse ato/serviço,  
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será acordado entre estes,  não havendo lugar a pagamentos por par te da 

escola ao professor ou formador independentemente do vínculo laboral que 

este tenha com a Escola.  6 -  No iníc io de cada ano let ivo,  o a luno poderá 

sol ic i tar  novo processo de recuperação referente aos módulos não co nc luídos 

no ano let ivo anter ior ,  com as condições previstas na a línea c  do presente 

art igo.  

 

6.  No f inal do 3º ano do curso,  e após o cumpr imento do curr ícu lo,  os  alunos que 

tenham módulos em atraso podem real izar provas de aval iação dos mesmos, 

desde que o requeiram por escr i to ao Presidente da Direção Pedagógica ou 

Diretor  Pedagógico, f icando obr igados ao pagamento de um valor f ixo por cada 

prova real izada.  8 -  No f inal do 3º ano do curso, e após o cumprimento do 

curr ícu lo,  os a lunos que tenham módulos em at raso podem real izar  as  

recuperações (podendo recorrer -se também a provas de aval iação) , desde que 

o requeiram por escr i to ao Pres idente da Direção Pedagógica ou Diretor 

Pedagógico.  

 

7.  Não é possível  so l ic i tar  a real ização de exames para melhor ia de nota.  A n ota 

é atr ibuída uma única vez em cada módulo.  

 

8.  No caso de um aluno mudar de turma/curso e já ter  módulos concluídos, as  

c lassif icações atr ibuídas nesses módulos (se as d iscip l inas forem as mesmas) 

trans itam com o a luno para a nova turma/  curso.  

 

9.  O Pres idente da Direção Pedagógica ou Diretor  Pedagógico,  sob proposta do 

Conselho de turma, poderá, em casos excec ionais, dec id ir  pela atr ibuição da 

c lassif icação f inal  de dez valores quando a anál ise g lobal  do aproveitamento 

do aluno for  pos it iva.  

 

 

Art igo 45º -  Mérito Escolar  

 

Haverá lugar  à atr ibuição de prémios de mérito dest inados a d ist inguir  a lunos, de 

acordo com o est ipulado no Estatuto do Aluno e Ét ica Escolar ,  devendo para o 
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efeito pronunciar -se o Conselho Pedagógico,  tendo como cr i tér io base o 

Regulamento dos “Cer t i f icados de Excelênc ia”,  específ icos para o efe ito.  

 

 

Art igo 46º -  Responsabi lidade dos pais ou encarregados de educação  

 

1. De acordo Com a Lei  nº 51/2012,  de 5 de setembro,  aos pais e encarregado de 

educação incumbe uma espec ia l respons abil idade,  inerente ao seu poder -

dever  de d ir igirem a educação dos seus f i lhos e educandos, no interesse 

destes,  e de promoverem at ivamente o desenvolv imento f ís ico,  inte lec tual  e 

cív ico dos mesmos.  

 

2. Devem os pais ou encarregados de educação:  

a)  Acompanhar at ivamente a v ida escolar do seu educando;  

b)  Promover  a ar t icu lação entre a educação na famíl ia  e o ens ino na Escola;  

c)  Di l igenc iar para que o seu educando benef ic ie efet ivamente dos seus 

d ire i tos  e cumpra r igorosamente os deveres que lhe incumbem, nos 

termos do Estatuto do Aluno e Ét ica Escolar  e do presente regulamento,  

procedendo com correção no seu comportamento e empenho no processo 

de ens ino;  

d)  Contr ibuir  para a cr iação e execução do Projeto Educat ivo e do 

regulamento interno da Escola e par t ic ipar  na v ida da  Escola;  

e)  Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica,  

em espec ia l  quando forem sol ic i tados,  colaborando no processo de 

ens ino dos seus educandos;  

f )  Reconhecer e respeitar  a autor idade dos professores no exerc íc io da sua 

prof issão e incut ir  nos seus f i lhos ou educandos o dever  de respeito para 

com os professores, o pessoal  não docente e os colegas da Escola,  

contr ibuindo para a preservação da disc ip l ina e harmonia da comunidade 

educat iva;  

g)  Contr ibuir  para o correto apuramento dos factos e m procedimento de 

índole d isc ip l inar instaurado ao seu educando, part ic ipando nos atos e 

procedimentos para os quais  for  not i f icado e,  sendo apl icada a este 

medida corret iva ou medida d iscip l inar  sanc ionatór ia,  d i l igenc iar para 

que a mesma pross iga os obje t ivos de reforço da sua formação cív ica, 
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do desenvolv imento equi l ibrado da sua personal idade, da sua 

capac idade de se re lacionar com os outros, da sua p lena integração na 

comunidade educat iva e do seu sent ido de responsabi l idade;  

h)  Contr ibuir  para a preservação da segurança e integr idade f ís ica e  

ps icológica de todos os que par t ic ipam na vida da Escola;  

i )  In tegrar at ivamente a comunidade educat iva no desempenho das demais  

responsabi l idades desta,  em espec ia l  informando -a e informando-se, 

sobre todas as matér ias relevantes no processo educat ivo dos seus  

educandos;  

j )  Comparecer  na Escola sempre que ta l  se revele necessár io ou quando 

para ta l for  sol ic i tado;  

k ) Conhecer  o Estatuto do Aluno e Ét ica Escolar,  bem como o regulamento  

interno da Escola e subscrever  dec laração anual  de acei tação do mesmo 

e de compromisso at ivo quanto ao seu cumprimento integral;  

l )  Indemnizar a Escola re lat ivamente a danos patr imonia is  causados pelo 

educando;  

m) Manter  constantemente atual izado os seus contactos te lefónico,  

endereço posta l e e letrónico, bem como os do seu educando,  quando 

diferentes, informando a Escola em caso de a lteração.  

 

3. Os pais  e encarregados de educação são responsáveis  pelos deveres dos 

seus f i lhos e educandos,  em espec ia l quanto à assiduidade,  pontual idade e 

d iscip l ina.  

 

 

Art igo 47º -  Incumprimento dos deveres por parte dos pais ou encarregados 

de educação 

 

1. O incumpr imento pelos pais  ou encarregados de educação,  relat ivamente aos 

seus f i lhos ou educandos menores ou não emancipados,  dos deveres previs tos 

no art igo anter ior ,  de forma consc iente e re iterada, impl ica a respet iva 

responsabi l ização nos termos da le i e do Estatuto do Aluno e Ét ica Escolar.  

 

2. Const i tu i incumprimento espec ia lmente censurável dos deveres dos pais ou 

encarregados de educação:  
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a)  O incumprimento dos deveres de matr ícula,  f requênc ia, ass iduidade e 

pontual idade pelos f i lhos e ou educandos,  bem como a ausênc ia de 

just i f icação para ta l incumpr imento, nos termos dos números 2 a 5 do 

art igo 16º, da Lei  51/2012 de 5 de setembro;  

b)  A não comparênc ia na Esco la sempre que os seus f i lhos e ou educandos 

at injam metade do l im ite de fa l tas ,  nos termos do nº 3 do ar t igo 18º da 

Lei  51/2012 de 5 de setembro,  ou a sua não comparênc ia ou não 

pronúncia, nos casos em que a sua audição é obr igatór ia,  no âmbito de 

procedimento d iscip l inar  ins taurado ao seu f i lho ou educando, nos 

art igos 30º e 31º da mesma Lei;  

c)  A não real ização, pelos seus f i lhos e ou educandos, das medidas de 

recuperação def in idas pela Escola nos termos do Estatuto do Aluno e 

Ét ica Escolar  e presente regulamento, das at iv idades de integração na 

Escola e na comunidade decorrentes da apl icação de medidas corret ivas 

e ou sanc ionatór ias, bem como a não comparênc ia destes em consultas  

ou terapias prescr i tas  por  técnicos espec ia l izados.  

 

3. O incumprimento re i terado,  por  par te dos pais ou encarregados de educação,  

dos deveres a que se refere o número anter ior ,  determina a obr igação, por  

par te da Escola,  de comunicação do fac to à competente comissão de proteção 

de cr ianças e jovens ou ao Minis tér io Público, nos termos previstos no 

Estatuto do Aluno e Ét ica Escolar .  

 

4. O incumprimento re iterado pelos pais  ou encarregados de educação de a lunos 

menores de idade dos deveres estabelec idos no número 2,  pode determinar  

sessões de capac itação parenta l de acordo com o estabelec ido  nos números 

4 e 5 do ar t igo 44º do Estatuto do Aluno e Ét ica Escolar .  

 

5. Tratando de famíl ia  benef ic iár ia de apoios soc iofami l iares concedidos pelo 

Estado, o fac to é também comunicado aos serviços competentes,  para efei to 

de reaval iação, nos termos da legis lação apl icável ,  dos apoios socia is que se 

re lac ionem com a f requênc ia escolar dos seus educandos e não inc luídos no 

âmbito dos apoios dados aos a lunos.  

 

6. O incumprimento por  parte dos pais  ou encarregados de educação do d isposto 
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na par te f inal da a línea b)  do número 2 do presente ar t igo presume a sua 

concordânc ia com as medidas apl icadas ao seu f i lho ou educando, exceto se 

provar  não ter  s ido cumprido,  por parte da Escola,  qualquer dos procedimentos 

previs tos nos art igos 30º e 31º do Estatuto do Aluno e Ét ica Escolar.  

 

 

Art igo 48º -  Contraordenações 

 

1.  A manutenção da s i tuação de incumprimento consc iente e re iterado por par te 

dos pais  ou encarregados de educação de alunos menores de idade dos 

deveres a que se refere o número 2 do art igo anter ior ,  a l iado à  recusa, à não 

comparênc ia ou à inef icác ia das ações de capac i tação parenta l determinadas 

e oferec idas nos termos do Estatuto do Aluno e Ét ica Escolar,  const i tu i  

contraordenação.  

2.  As contraordenações previs tas encontram -se referenc iadas no ar t igo 45º do 

Estatuto do Aluno e Ét ica Escolar .  

 

 

Art igo 49º -  Pessoal  Docente 

 

1. De acordo Com a Lei  nº51/2012 de 5 de setembro,  os professores, enquanto  

pr inc ipais  responsáveis pela condução do processo de ens ino, devem 

promover  medidas de caráter  pedagógico que est imulem  o harmonioso 

desenvolv imento da educação, em ambiente de ordem e discipl ina nas  

at iv idades na sala de aula e na Escola.  

 

2. O or ientador  educat ivo  é o pr inc ipal  responsável  pela adoção de medidas 

tendentes à melhor ia das condições de aprendizagem e à promoção de um 

bom ambiente educat ivo, competindo- lhe art icular a intervenção dos 

professores da turma e dos pais  ou encarregados de educação e colabor ar  

com estes no sent ido de prevenir  e resolver  problemas comportamentais ou 

de aprendizagem.  
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Art igo 50º -  Autoridade do Professor 

 

1. A autor idade do professor  é garant ida pela Lei  nº51/2012 de 5 de setembro, 

nos domínios pedagógico,  c ient í f ico,  organizac ional ,  d isc ip l inar  e de formação 

cív ica.  

 

2. A Autor idade do professor exerce-se dentro e fora da sala de aula,  no âmbito 

das ins talações Escolares ou fora delas, no exerc íc io das suas funções.  

 

3. Consideram-se suf ic ientemente fundamentadas, para todos  os efe itos legais , 

as propostas ou as decisões dos professores re lat ivas à aval iação dos a lunos 

quando oralmente apresentadas e just i f icadas perante o Conselho de Turma 

e sumariamente regis tadas na ata,  as  quais  se cons ideram rat i f icadas pelo 

refer ido conselho com a respet iva aprovação, exceto se o contrár io daquela 

expressamente constar.  

 

4. Os professores gozam de espec ia l  proteção da le i penal re lat ivamente aos 

cr imes comet idos contra a sua pessoa ou o seu patr imónio,  no exercíc io das 

suas funções ou por causa delas.  

 

 

Art igo 51º -  Competências do professor  

 

1. O professor , no desenvolvimento do p lano de trabalho da turma e no âmbito 

da sua autonomia pedagógica é responsável  pela regulação dos 

comportamentos na sala de aula, competindo - lhe a apl icação das med idas de 

prevenção e remediação que propic iem a real ização do processo de ens ino e 

aprendizagem num bom ambiente educat ivo,  bem como a formação cív ica dos 

a lunos, com vista ao desenvolv imento equi l ibrado das suas personal idades,  

das suas capac idades de se re lac ionarem com outros, das suas p lenas 

integrações na comunidade educat iva e dos seus sent idos de 

responsabi l idade.  

 

2. No exerc íc io da competênc ia,  o professor  pode adver t i r  o  a luno, dar ordem de 
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saída da sala de aula e demais  locais onde se desenvolva o tr abalho escolar,  

e efetuar repreensão regis tada,  dando conhecimento ao or ientador educat ivo,  

ou diretamente à Direção Pedagógica.  

 

 

Art igo 52º -  Direitos do Professor  

 

1.  São a inda dire itos  do pessoal docente,  entre outros já cons ignados em 

legis lação:  

a)  Recorrerem ao d iretor  de curso, or ientador educat ivo e Direção quando 

sent irem quaisquer  d if icu ldades de carácter  pedagógico -didát ico,  ou 

outro;  

b)  Exercer  l ivremente a at iv idade s indical ;  

c)  Ser informado de qualquer assunto per t inente e do seu interesse,  

nomeadamente reformulação de horár ios e subst i tu ições;  

d)  Exercer  os poderes e gozar  das regal ias inerentes ao cargo que 

desempenha;  

e)  Apresentar  ao conselho de Direção qualquer  sugestão para melhor ia do  

func ionamento da Escola.  

 

2.  São a inda dire itos  do pessoal docen te e formadores:  

a)  Ter acesso a toda a documentação que lhes d iga diretamente respeito;  

b)  Ter acesso a todo o mater ia l  ind ispensável  à sua at iv idade escolar ;  

c)  Ser respei tado na sua pessoa e função;  

d)  Ter acesso a meios e condições para real izar todas as at iv idades quer  

curr icu lares,  quer  extracurr icu lares, enr iquecedoras de exper iênc ias de 

aprendizagem divers if icadas;  

e)  Benef ic iar  e par t ic ipar em ações de formação que se revelem de 

interesse para a sua atual ização enquanto Docente e/ou Formador;  

f )  Receber  o pagamento pelos seus serviços até ao ú l t imo dia de cada mês.  

 

 

Art igo 53º -  Deveres do pessoal docente 

 

1.  São deveres dos Professores e Formadores:  
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a)  Ser assíduo e pontual,  prestando o tempo que legalmente lhes é 

dest inado às at iv idades escolares;  

b)  Tratar  com correção todos os a lunos, colegas e func ionár ios;  

c)  Manter a d isc ip l ina na aula, na base do respeito mútuo entre professor e 

a luno;  

d)  Est imular  processos de ensino/aprendizagem baseados na correção,  

responsabi l idade e amizade;  

e)  Não se demit ir  das suas funções de educador,  chamando a atenção dos 

a lunos sempre que necessár io,  para o cumpr imento das suas obr igações 

e exercíc io dos seus d irei tos;  

f )  Est imular  um ambiente de amizade e colaboração entre colegas  e a lunos;  

g)  Dar informações dos a lunos aos pais ou encarregado de educação, 

sempre que necessár io ou quando para isso forem sol ic i tados;  

h)  Preparar cuidadosamente as aulas;  

i )  Ter a preocupação de ser  recet ivo ao espír i to  de inovação,  renovação,  

atual ização e pesquisa,  suscet ível  de contr ibuir  para um constante  

aperfe içoamento pedagógico-didát ico;  

j )  Procurar  conviver com os membros da comunidade escolar  dentro das 

normas d itadas pelo bom senso e cordial idade;  

k ) Não emit ir ,  junto dos a lunos ou permit ir  da parte destes , comentár ios  

sobre a atuação pedagógica-didát ica de outros professores,  pelo r isco 

de desautor ização que ta l  pode impl icar  e tudo o que tem de contrár io às 

normas deonto lógicas;  

l)  Or ientar a aprendizagem dos a lunos no sent ido de at ingir  os  objet ivos 

gerais  do curso e os específ icos da sua d iscipl ina,  contr ibuindo para a 

formação integral do a luno;  

m) Requis i tar ,  em impresso própr io, ao func ionár io responsável,  o mater ia l  

e equipamento necessár io para as aulas,  com uma antecedênc ia mínima 

de 24 horas;  

n)  Zelar pela l impeza da sala onde decorrem as at ividades let ivas, 

informando o func ionár io de serviço, sempre que a mesma não se  

encontre nas condições devidas;  

o)  Zelar,  igualmente,  pela conservação e l impeza de todo o mater ia l  escolar  

usado na sala, chamando à atenção dos a lunos para a necess idade de 

manterem mesas e cadeiras devidamente l impas e em bom estado;  
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p)  Marcar  as fa ltas  de presença e proceder,  com os a lunos,  ao regis to das 

at iv idades desenvolv idas;  

q)  Dar  conhec imento,  por escr i to,  ao or ientador educat ivo,  sempre q ue se 

ver i f ique uma fa l ta d iscipl inar;  

r )  Estar  presente em todas as reuniões de aval iação;  

s)  Part ic ipar na e laboração do Projeto Educat ivo da Escola, no p lano de 

at iv idades e no regulamento interno;  

t)  Esgotar todas as metodologias ao seu a lcance,  inc lu indo as ne cessár ias  

adequações e se exist ir  ex trema necessidade remeter  à Direção 

Pedagógica,  a sol ic i tação de apoio suplementar  para o aluno,  para que 

no f inal  do módulo ou UFCD, o aluno obtenha sucesso;  

u)  Ter presente e cumprir  a legis lação a que lhe d iga respei to, 

re lat ivamente ao ensino e aos cursos que lec iona, assumindo a sua 

responsabi l idade quando ta l não se ver i f icar.  

 

2.  São a inda deveres e atr ibuições de todo o professor ou formador :  

a)  Desenvolver  o seu trabalho na escola de acordo com o horár io 

atr ibuído,  respei tando as horas de entrada e saída das aulas 

constantes no horár io;  

b)  Desenvolver nos a lunos o sent ido da responsabi l idade com vista à 

sua formação integral  e incut ir - lhes a ideia de respei to pela pessoa 

humana e pelo meio ambiente;  

c)  Tratar os alunos com afabi l idade e compreensão, de modo a manter -

se o respei to mútuo;  

d)  Ser o pr imeiro a entrar  e o ú lt imo a sair  da sala de aula,  deixando as 

insta lações e mater ia l  d idát ico em perfei to estado de ut i l ização para 

a aula seguinte;  

e)  Ter o cuidado de deixar a porta fechad a,  sem alunos dentro da sala,  

e comunicar toda e qualquer anomal ia ao Pres idente da Direção 

Pedagógica ou Diretor  Pedagógico da Escola;  

f )  Não abandonar  a sala antes da hora de saída,  salvo em caso de 

absoluta necess idade;  

g)  Não dispensar o a luno da aula,  salvo  em casos de saúde ou absoluta 

necess idade;  

h)  Proceder ao regis to do conteúdo programát ico (sumário) re lat ivo a 
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cada aula ou sessão de trabalho antes de sair  da sala e de 

transpor tar o l ivro para o local  que lhe é dest inado;  

i)  Não permit ir  o acesso dos a lunos ao l ivro de ponto e responsabi l izar -

se pelo transporte do mesmo de e para a sala de aula;  

j )  Dar  conhec imento prévio ao Pres idente da Direção Pedagógica ou 

Diretor  Pedagógico da necess idade de qualquer  a lteração do horár io 

normal;  

k ) Procurar  cumpr ir  to ta lmente os programas curr icu lares das 

d iscip l inas, Módulos,  UFCD que lec iona, recorrendo sempre que 

possível  a todos os meios pedagógicos inovadores onde se inc luem 

as novas tecnologias;  

l )  Prestar ao Or ientador Educat ivo ou Diretor de Turma todas as 

informações acerca do aproveitamento e compor tamento dos a lunos;  

m) Colaborar  at ivamente na real ização /concret ização do Plano de 

At iv idades da Escola;  

n)  Revelar hábitos  de trabalho,  d isc ipl ina,  ass iduidade e pontual idade;  

o)  Informar  os a lunos sobre o programa e objet ivos da d isc ipl ina e 

processos e cr i tér ios  de aval iação;  

p)  Fazer da aval iação uma at i tude consc iente, responsável,  permanente 

e part ic ipada tendo em conta a t ipologia dos d iferentes cursos e a 

f i losof ia func ional subjacente ao Ens ino Prof iss ional;  

q)  Estar  atual izado,  quer  c ient í f ica,  quer pedagogicamente;  

r )  Sol ic i tar  autor ização ao Pres idente da Direção Pedagógica ou Diretor  

Pedagógico da EPC e aos Encarregados de Educação para minist rar 

a aula fora do recinto escolar;  

s)  Cumpr ir  as  regras de func ionamento estabelec idas par a os serviços 

que ut i l iza;  

t )  Consul tar  regularmente as informações af ixadas no p lacard da sala 

dos professores,  bem como o seu corre io e letrónico of ic ia l ;  

u)  Comparecer a todas as reuniões marcadas pelos Órgãos da Escola;  

v)  Sempre que não seja possível comparecer  às reuniões marcadas, 

deverá informar a Pres idente da Direção Pedagógica ou Diretor  

Pedagógico e o responsável pela convocatór ia;  

w)  Arquivar em doss iê  própr io os mater ia is pedagógicos que ut i l izou 

para cada uma das d iscipl inas que lec iona;  
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x) Entregar o Relatór io de Aval iação de Desempenho ou o re latór io 

Crí t ico até f inal do ano let ivo;  

y)  No caso dos professores em regime de prestação de serviços, 

entregar , para a lém do rec ibo verde,  folha de honorár ios  

d iscr iminando as horas lec ionadas até ao d ia marcado pelos p elo 

departamento Administrat ivo e f inanceiro ou Serviços 

Administrat ivos;  

z)  Não ut i l izar  nem permit ir  a ut i l ização do te lemóvel durante as 

at iv idades let ivas a não ser  para f ins  pedagógicos, s i tuação que 

deverá ser supervis ionada e ver i f icada com a receção d o trabalho 

sol ic i tado aos a lunos no seu corre io e letrónico of ic ia l;  

aa)  Chamar a atenção a todos os a lunos que demonstrem 

comportamentos incorretos,  dentro ou fora da sala de aula; ab) 

Entregar as pautas com as c lass if icações de cada módulo 

impreter ive lmente nos 15 d ias subsequentes à conc lusão dos 

mesmos. Todas as pautas devem conter o nome correto da d iscip l ina 

e do módulo aval iado,  bem como a data de entrega;  

bb)  Entregar ,  as  p lanif icações modulares ao Presidente da Direção 

Pedagógica ou Diretor  Pedagógico até ao f inal do mês de Outubro,  

podendo eventualmente ser  a l teradas poster iormente se se vel icar  

necess idade de ajustes;  

cc) Ass inar  regularmente as pautas de cada módulo que lec ionou;  

dd)  Estar  c iente da carga horár ia das d iscip l inas que lec iona,  ass im como 

do número de módulos, em cada ano let ivo, fazendo por  cumpr ir  o 

número de horas est ipulado. Quaisquer a lterações deverão ser  

comunicadas ao Diretor de Curso que por sua vez art icu lará com o 

Diretor  Pedagógico;  

ee)  Manter  o Diretor  de Curso e a Direção Pedagógica informados de 

quaisquer  at iv idades a real izar,  devendo pedir  autor ização para a 

real ização das mesmas com antecedênc ia, através de impresso/  

modelo de p lanif icação própr io da EPC;  

f f ) Ser o mais possível objet ivo e transparente na aval iação dos a lunos 

tendo em conta os cr i tér ios  de aval iação def in idos;  

gg)  Sempre que organizar uma at iv idade ou v is i ta de estudo fora da 

escola,  so l ic i tar  autor ização por  escr i to  aos Encarregados de 
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Educação, entregar  na Direção uma l is ta dos a lunos que vão à v is i ta  

e elaborar ,  no prazo de uma semana, um breve re latór io de como 

decorreu a cat iv idade (na gre lha modelo da EPC, própr ia para o 

efe ito) ;  

hh)  Requis i tar  todos os trabalhos de reprograf ia com antecedênc ia,  de 

acordo com as normas af ixadas;  

i i )  Ass inar todas as aulas suplementares no doss iê cr iado e dest inado 

ao efe ito,  refer indo sempre os conteúdos abordados de forma c lara 

e objet iva, ass im como o nome dos a lunos presentes.  

 

 

Art igo 54º -  Direitos do Pessoal  não docente  

 

São dire itos  do pessoal não docente:  

a)  Ser respei tado e tratado com correção pelos colegas,  alunos e 

professores;  

b)  Exercer  o cargo para que t iverem sido contratados;  

c)  Ter acesso às informações que lhes d igam diretamente respeito;  

d)  Rec lamar dos atos dos seus super iores h ierárquicos,  com prévia 

comunicação a estes, referenc iand o o motivo;  

e)  Ut i l izar  os  serviços de bar, b ib l io teca e outros que a Escola possa 

oferecer ;  

f )  Exercer  os poderes e gozar  das regal ias inerentes ao cargo que 

desempenham; 

g)  Apresentar  ao conselho de Direção qualquer  sugestão para melhor ia do  

func ionamento da EPC. 

 

 

Art igo 55º -  Deveres do Pessoal  não docente  

 

1.  É dever do pessoal  não docente,  de acordo com a Lei  nº  51/2012 de 5 de 

setembro, colaborar  no acompanhamento e in tegração dos a lunos na 

comunidade educativa, incent ivando o respeito pelas regras de convivênc ia,  

promovendo um bom ambiente educat ivo e contr ibuindo, em art icu lação com 

os docentes, os pais ou encarregados de educação, para prevenir  e resolver 
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problemas comportamentais  e de aprendizagem.  

 

2.  São a inda deveres do pessoal não docente:  

a)  Respei tar  e tratar com correção,  colegas, alunos, professores e 

quaisquer  outras pessoas que se d ir i jam à Escola;  

b)  Ser  cord ial  e atencioso no tratamento com os alunos e demais  membros 

da comunidade escolar;  

c)  Ajudar os alunos a resolver as suas dif icu ldades, na medid a das suas 

competênc ias;  

d)  Prestar os necessár ios esclarec imentos a todos os membros da 

comunidade escolar,  na medida das suas competênc ias;  

e)  Zelar pelo cumprimento do presente regulamento;  

f )  Zelar pela boa ordem e asseio das áreas onde prestam serviço;  

g)  Zelar pela boa ut i l ização das d iferentes ins ta lações e mater ia l  escolar ;  

h)  Prover  as salas de aula do mater ia l  ind ispensável ;  

i )  Anotar d iar iamente as fa ltas  dos professores e ass inalá - las  no l ivro de 

ponto;  

j )  Ver if icar,  com toda a atenção,  o estado das salas após a sua  ut i l ização;  

k ) Zelar pela d isc ip l ina e boa ordem dos a lunos junto das salas de aula ,  

nos corredores,  escadas e espaço exter ior ;  

l )  Impedir  a presença na Escola de pessoas estranhas;  

m) Acorrer prontamente às sol ic i tações dos professores em trabalho;  

n)  Cumpr ir  os horár ios  estabelec idos;  

o)  Cumpr ir  as tarefas e instruções emanadas do Conselho de Direção;  

p)  Part ic ipar  nas ações de formação promovidas pela Escola.  

 

3.  São a inda deveres do pessoal Administrat ivo:  

a)  Zelar pela manutenção dos dossiês de curso e outros documentos 

arquivados em local sob a sua alçada;  

b)  Manter  atual izados os documentos sobre a sua a lçada,  ta is  como, Livro 

de Termos,  Processos dos Professores e a lunos,  Fotocópias dos 

cert i f icados emit idos,  entre outros;  

c)  Ver if icar da val idade e autent ic idade de todos os doc umentos que fazem 

par te dos processos dos a lunos e professores;  

d)  Ver if icar se os cert i f icados entregues na matr ícula de novos a lunos,  
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poss ib i l i tam a f requência do Ens ino Prof iss ional e Curso de Educação e 

Formação,  consoante a modal idade que pretendem ingre ssar;  

e)  Manter  conf idenc ia l idade estr i ta , sob toda a documentação que está sob 

sua alçada.  

 

 

Art igo 56º -  Direitos da Autarquia  

 

São d ire itos  da Autarquia:  

a)  Propor  at iv idades de âmbito extraescolar  e nas quais  a autarquia possa 

interv ir ,  em colaboração com a Escola e outros organismos ou ins t i tu ições;  

b)  Part ic ipar  na v ida da Escola,  concret izando e apoiando in ic iat ivas e 

at iv idades,  no âmbito dos recursos de que possa dispor;  

c)  Ser ouvida e receber  info rmação acerca de todas as dec isões e at iv idades que 

se ins iram no âmbito da interação Escola/meio, nos quais  a par t ic ipação da 

Autarquia possa ser pert inente.  

 

 

Art igo 57º -  Deveres da Autarquia  

 

São deveres da Autarquia:  

a)  Contr ibuir  para a promoção e apoio  da interação Escola/meio sociocultura l ,  

inclu indo-a em todos os eventos desta índole ou outra cons iderada de 

interesse;  

b)  Responsabi l izar -se,  pela concret ização das ações ou at iv idades que vier  a 

propor e aquelas com as quais  se comprometer ,  a inda que propo stas pela 

Escola;  

c)  Interv ir  na v ida da Escola, respei tando o papel  dos restantes interve nientes 

da comunidade educat iva;  

d)  Contr ibuir ,  enquanto Autarquia,  no quadro das suas competênc ias e dos seus 

recursos para a promoção da melhor ia da qual idade das insta lações f ís icas 

da EPC, nomeadamente na reparação do edif íc io, espaços verdes,  

equipamentos ta is como, canal izações, pavimento, parque de estac ionamento, 

equipamentos de proteção externa do espaço escolar,  recolha de l ixos e 

l impeza gerais de grande porte, ta is  como pinturas de verão ou reparações;  
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e)  Colaborar com a Escola no sent ido de d isponib i l izar informação que detenha 

e que seja re levante para o desenvolv imento de projetos e ações;  

f )  Acolher a lunos no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho.  

 

 

Art igo 58º -  Associação de Estudantes  

 

1. Os alunos têm o d ire ito de se organizarem em assoc iação de estudantes,  nos 

termos da lei .  

 

2. A assoc iação de estudantes tem dire ito a par t ic ipar  na v ida escolar ,  

des ignadamente nos seguintes domínios:  

a)  Def in ição da polí t ica educativa, nomeadamente na e laboração do Projeto 

Educat ivo e regulamento interno;  

b)  Informação regular  sobre a legis lação publ icada referente ao seu grau 

de ens ino;  

c)  Intervenção na organização das at iv idades extracurr icu lares ;  

d)  A assoc iação de estudantes colabora na gestão de espaços de convív io 

e desporto, ass im como na de outras áreas afetas a at iv idades 

estudant is .  
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CAPÍTULO VII  –  ASSIDUIDADE 

 

Art igo 59º -  Dever de Assiduidade 

 

1.  Para a lém do dever de f requência da escolar idade obr igatór ia,  os alunos são 

responsáveis pelo cumprimento dos deveres de ass iduidade e pontual idade,  

nos termos estabelec idos na a línea b) do art igo 10º do Es tatuto do Aluno e 

Ét ica Esco lar.  

 

2.  Os pais  ou encarregados de educação dos a lunos menores de idade são 

responsáveis , conjuntamente com estes, pelos cumpr imentos dos deveres 

refer idos no número anter ior .  

 

3.  O dever  de ass iduidade e pontual idade impl ica para o aluno a presença e a 

pontual idade na sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho 

escolar munido do mater ia l didát ico ou equipamento necessár ios ,  de acordo 

com as or ientações dos professores, bem como uma at i tude de empenho 

inte lec tual  e compor tamental  adequada,  em função da sua idade,  ao processo 

de ens ino.  

 

 

Art igo 60º-  Excesso grave de faltas  

 

1.  De acordo Com o Estatuto do Aluno e Ét ica Escolar ,  ar t igo 18º, o a luno 

encontra-se na s i tuação de excesso de fal tas quando ultrapassa os l im ites de 

fal tas  jus t i f icadas e ou injust i f icadas, re lat ivamente a cada d isc ip l ina.  

 

2.  Quando for at ingido metade dos l im ites de fa ltas previs tos no número anter ior ,  

os pais ou encarregados de educação ou o a luno quando maior de idade 

devem ser convocados à Escola, pelo meio mais expedito,  pelo or ientador 

educat ivo,  com o objet ivo de a lertar para as consequênc ias da v iolação do 

l im ite de fa ltas e procurar encontrar uma solução que permita garant ir  o  

cumprimento efet ivo do dever  de ass iduidade.  
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3.  Caso se revele imprat icável  o refer ido nos núm eros anter iores,  por  motivos 

não imputáveis  à Escola, e sempre que a gravidade especia l da s i tuação o 

just i f ique, para a lunos menores, a comissão de proteção de cr ianças e jovens 

em r isco deve ser informada do excesso de fa l tas, ass im como dos 

procedimentos e di l igênc ias até então adotados pela Escola e pelos  

encarregados de educação,  procurando em conjunto soluções para 

u ltrapassar a sua fal ta de ass iduidade.  

 

 

Art igo 61º -  Medidas de recuperação por excesso do limite de faltas  

 

1.  Dando cumpr imento ao art igo  20º do Estatuto do Aluno e Ét ica Escolar ,  para 

os a lunos menores de 16 anos,  a vio lação dos l im ites  de fal tas,  obr iga ao 

cumprimento de at iv idades, que permitam recuperar atrasos na aprendizagem 

e ou a in tegração escolar e comunitár ia do a luno e pelas qua is  os a lunos e os 

seus encarregados de educação são corresponsáveis.  

 

2.  Para os a lunos com idade igual ou super ior  a 18 anos, a v iolação do l im ite de 

fal tas , deve dar lugar também à apl icação de medidas que se revelem 

adequadas, tendo em vista os objet ivos f ormat ivos, prevent ivos e integradores  

a a lcançar,  em função da idade e do percurso format ivo.  

 

 

Art igo 62º -  Incumprimento ou ineficácia das medidas de recuperação  

 

1.  Refere a Lei nº  51/2012, no art igo 21º, número 1, que o incumprimento das 

medidas de recuperação e de integração e a sua inef icácia ou impossibi l idade 

de atuação determinam, tratando-se de a luno menor , a comunicação 

obr igatór ia do facto à respet iva comissão de proteção de cr ianças e jovens 

ou, na fa lta desta, ao Minis tér io Públ ico junto do tr ibu nal de famíl ia e menores 

terr i tor ia lmente competente, de forma a procurar encontrar,  com colaboração 

da Escola e,  sempre que possível,  com a autor ização e corresponsabi l ização 

dos pais  ou encarregados de educação,  uma solução adequada ao processo 

formativo do a luno e à sua inserção soc ia l e soc ioprof iss ional,  considerando,  
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de imediato, a possib i l idade de encaminhamento do a luno para d iferente  

percurso formativo.  

 

2.  Ainda no art igo 21º,  número 5,  da Lei  nº  51/2012 é refer ido “que nas ofertas 

prof iss ionalmente qual i f icantes,  des ignadamente nos cursos prof iss ionais ou 

noutras ofertas formativas que ex igem níveis mínimos de cumprimento da 

respetiva carga horár ia (caso dos cursos de Educação e Formação),  o 

incumpr imento ou a inef icác ia das medidas previs tas” no ar t igo 66º “ impl ica,  

independentemente da idade do a luno,  a exc lusão dos módulos ou das UFCD’s 

em que se ver i f ica o excesso de fa ltas”.  

 

3.  O incumprimento re iterado do dever  de ass iduidade,  pode dar  a inda lugar  à 

apl icação de medidas d iscip l inares sanc ionatór ia s  previstas na Lei  nº  51/2012.  

 

 

Art igo 63º -  Faltas e sua natureza  

 

1.  As fal tas dadas podem ser  c lass if icadas como just i f icadas ou injust i f icadas.  

 

2.  A fa lta é a ausênc ia do a luno a uma aula ou a outra at iv idade de f requência 

obr igatór ia ou facultat iva caso,  tenha havido lugar  a inscr ição,  a fa lta de 

pontual idade ou a comparênc ia sem mater ia l d idát ico ou equipamento 

necessár ios  (se o professor  o entender) .  

 

3.  As fal tas são regis tadas no l ivro de ponto.  

 

4.  Há tantas fa l tas  quantos os tempos de ausênc ia do a luno.  

 

5.  As fa ltas resultantes da apl icação da ordem de saída da sala de aula,  ou de 

medidas disc ip l inares sanc ionatór ias , cons ideram -se fal tas injus t i f icadas.  

 

 

Art igo 64º -  Faltas justif icadas 

 

1. De acordo com a Lei  nº 51/2012 de 5 de setembro, art igo 16º,  são fal tas 
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just i f icadas as dadas pelos seguintes motivos:  

a) Doença do a luno, devendo esta ser informada por escr i to  pelo 

encarregado de educação ou pelo a luno quando maior de idade quando 

determinar um período infer ior  ou igual a três d ias úte is , ou por médico 

se determinar  impedimento super ior  a três  d ias  úte is,  podendo,  quando 

se trate de doença de caráter  crónico ou recorrente,  uma única 

dec laração ser acei te para a tota l idade do ano let ivo ou até ao termo da 

condição que a determinou;  

b) Iso lamento prof i lát ico, determinado por doença infetocontagiosa de 

pessoa que coabite com o aluno, comprovada através de declaração da 

autor idade sanitár ia competente;  

c) Falec imento de famil iar ,  durante o período legal de just i f icação de fa ltas 

por  fa lecimento de famil iar  previsto no regime do contrato de trabalho 

dos trabalhadores que exercem funções públ icas;  

d) Nasc imento de irmão,  durante o d ia de nasc imento e o dia imediatamente 

poster ior ;  

e) Real ização de tratamento ambulatór io,  em vir tude de doença ou 

def ic iênc ia, que não possa efe tuar-se fora do período das at ividades 

let ivas;  

f) Ass istência na doença a membro do agregado famil iar ,  nos casos em 

que, comprovadamente,  ta l ass istênc ia não possa ser prestada por  

qualquer  outra pessoa;  

g) Comparênc ia a consul tas pré -natais , período de par to e  amamentação, 

nos termos da legis lação em vigor ;  

h) Ato decorrente da re l ig ião professada pelo a luno,  desde que o mesmo 

não possa efetuar -se fora do per íodo das at iv idades let ivas e 

corresponda a uma prát ica comummente reconhec ida como própr ia dessa 

re l ig ião;  

i) Part ic ipação em at iv idades cultura is,  assoc iat ivas e desport ivas  

reconhecidas,  nos termos da le i ,  como de interesse publ ico ou 

cons ideradas re levantes pelas respet ivas autor idades Escolares;  

j) Preparação e par t ic ipação em at iv idades despor t ivas de a l ta competição,  

nos termos legais apl icáveis ;  

k) Cumpr imento de obr igações legais  que não possam efetuar -se fora do 

per íodo das at iv idades let ivas;  
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l) Outro fac to impedit ivo da presença na Escola ou em qualquer  at iv idade 

escolar,  desde que, comprovadamente, não seja  imputável ao a luno e 

cons iderado atendível  pelo or ientador educat ivo.  

m) As decorrentes de suspensão prevent iva apl icada no âmbito de 

procedimento d iscip l inar,  no caso de ao a luno não vir  a ser apl icada 

qualquer medida não suspens iva da Escola, ou na parte e m que 

u ltrapassem a medida efet ivamente apl icada;  

n) Part ic ipação em vis itas de estudo previstas no Plano de Ativ idades da 

Escola, re lat ivamente às d isc ip l inas não envolvidas na refer ida v is i ta ,  

o) Noutras s ituações não previs tas,  nas a l íneas anter iores,  sempre que o 

or ientador educat ivo,  cons idere razoável a just i f icação apresentada.  

p) As decorrentes da pontual idade e da comparência do a luno sem o 

mater ia l d idát ico e/ou outro equipamento indispensável,  quando 

apresente just i f icação que o or ientador  educat ivo consi dere vál ido.  

 

2. O pedido de just i f icação de fa ltas,  deve ser  apresentado em impresso própr io 

sol ic i tado na secretar ia e entregue na mesma, ou ao or ientador  educat ivo, por  

escr i to pelos pais  ou encarregados de educação,  ou quando o a luno for maior  

de idade, pelo própr io.  

 

3. Pode sempre que cons idere necessár io o or ientador  educat ivo, sol ic i tar  

comprovat ivos adic ionais que entenda necessár ios  à just i f icação da fa l ta.  

 

4. A just i f icação da fa lta deve ser apresentada previamente, sendo o mot ivo 

previs ível ,  ou,  nos restantes casos até ao 3º d ia út i l  subsequente à ver i f icação 

da mesma. 

 

5. Não se ver i f icando a just i f icação da fa lta, deve o or ientador educat ivo,  

comunicar  no prazo máximo de três  d ias  úte is,  pelo meio mais  expedi to,  o 

facto aos Pais  ou Encarregados de educ ação ou,  ao a luno quando maior.  

 

 

Art igo 65º -  Faltas injust if icadas 

 

1. São fa ltas  injust i f icadas aquelas cuja just i f icação não foi  apresentada, que 
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ocorreram sem motivo just i f icado ou a inda aquelas cuja just i f icação fo i  

apresentada fora de prazo ou não mereceu a aceitação do or ientador  

educat ivo,  ass im como aquelas que resultem da apl icação de saída da sala de 

aula ou medida d iscip l inar  sanc ionatór ia.  

 

2. Quando a just i f icação de fa l ta não for  acei te,  deve o or ientador educat ivo,  

fundamentar a razão de form a s intét ica.  

 

3. As fa ltas injus t i f icadas são comunicadas aos pais ou encarregados de 

educação, ou quando maior de idade ao a luno, pelo or ientador  educat ivo, no 

prazo máximo de três d ias  úteis , pelo meio mais expedi to.  

 

 

Art igo 66º -  Dispensa da atividade f ís ica 

 

1. O aluno pode ser d ispensado das at iv idades de educação f ís ica por razões de 

saúde,  devidamente comprovadas por atestado médico, que deve expl ic i tar  

c laramente as contra indicações da at ividade f ís ica.  

 

2. Sem prejuízo do d isposto no número anter ior ,  o a luno deve estar  sempre 

presente no espaço onde decorre a aula de educação f ís ica.  

 

3. Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre 

imposs ibi l i tado de estar presente no espaço onde decorre a aula de educação 

f ís ica deve ser  encaminhado para a b ib l io teca.  

 

 

Art igo 67º -  Faltas injust if icadas -  Perdas de subsídios  

 

1  Perdem o subsíd io de a l imentação,  os  a lunos que at injam 9 l ições de fal tas 

injus t i f icadas,  ou seja por  cada 9 l ições de fa ltas  injust i f icadas, ex iste a perca 

de um subsíd io de a l imentação.  

 

2 Poderá a Escola no âmbito da autonomia decidir  por  novas medidas de perdas 

de subsíd io,  respeitando a legis lação em vigor.   
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CAPÍTULO VIII  -  DISCIPLINA 

 

Art igo 68º -  Qualif icação de infração  

 

A vio lação pelo a luno de a lgum dos deveres previstos no ar t igo 40º,  de forma 

re iterada e ou em termos que se revelem perturbadores do func ionamento normal 

das at iv idades da Escola ou das re lações no âmbito da comunidade educat iva,  

const i tu i inf ração d isc ip l inar passível  da apl icação de medida corre t iva ou medida 

d iscip l inar  sanc ionatór ia.  

 

 

Art igo 69º -  Part icipação da ocorrência  

 

1.  O professor  ou membro do pessoal  não docente que presenc ie ou tenha 

conhec imento de comportamentos suscet íveis  de const i tu i r  inf ração 

d iscip l inar  deve part ic ipá- los imediatamente à Direção da Escola.  

 

2.  O a luno que presenc ie comportamentos suscetíveis de const i tu ir  inf ração 

d iscip l inar  deve comunicá- los imediatamente ao or ientador educat ivo no caso 

dos cursos prof iss ionais e diretor  de turma no curso vocac ional,  o qual ,  no  

caso de os cons iderar  graves ou muito graves,  os  par t ic ipa,  no prazo de um 

dia út i l  à Direção.  

 

3.  Todas as Part ic ipações devem obr igator iamente ser  comunicadas à Direção.  

 

 

Art igo 70º -  F inal idades das medidas disciplinares  

 

1. Todas as medidas d isc ip l inares corret ivas e sanc ionatór ias prosseguem 

f inal idades pedagógicas,  dissuasoras e de integração, v isando,  de forma 

sustentada, o cumprimento dos deveres do a luno,  o respei to pela autor idade 

dos professores no exercíc io da sua at iv idade prof iss ional  e dos demai s  

func ionár ios , bem como a segurança de toda a comunidade educat iva.  
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2. As medidas corret ivas e d isc ip l inares sanc ionatór ias v isam ainda garant ir  o 

normal prosseguimento das at iv idades da Escola, a correção do 

comportamento per turbador e o reforço da formação c ív ica do a luno, com vista 

ao desenvolv imento equi l ibrado da sua personal idade, da sua capac idade de 

se re lac ionar com os outros,  da sua plena integração na comunidade 

educat iva,  do seu sent ido de responsabil idade e da sua aprendizagem.  

 

3. As medidas d isc ip l inares sanc ionatór ias,  tendo em conta a espec ial  re levânc ia 

do dever  v io lado e a gravidade da inf ração prat icada, prosseguem igualmente 

f inal idades punit ivas.  

 

4. As medidas corret ivas e medidas d isc ip l inares sanc ionatór ias, devem ser 

apl icadas em coerênc ia  com as necess idades educat ivas do a luno e com os 

objet ivos da sua educação e formação,  no âmbito do desenvolvimento do p lano 

de trabalho da turma e do Projeto Educat ivo da Escola,  e nos termos do 

regulamento interno.  

 

 

Art igo 71º -  Determinação da medida disciplinar  

 

1  Na determinação da medida d isc ip l inar cor ret iva ou sanc ionatór ia a apl icar  

deve ter-se em cons ideração, a gravidade do incumpr imento do dever , as  

c ircunstânc ias atenuantes e agravantes apuradas,  em que esse 

incumpr imento se ver i f icou,  o grau de culpa do a luno, a sua matur idade e 

demais condições pessoais , fami l iares e soc iais .  

 

2  São circunstânc ia atenuantes da responsabi l idade d isc ipl inar do a luno o seu 

bom compor tamento anter ior ,  o seu aproveitamento escolar e o seu 

reconhecimento,  com arrependimento, da natureza i l íc i ta  da sua conduta.  

 

3  São c ircunstânc ias agravantes da responsabi l idade do a luno a premeditação, 

o conluio, a gravidade do dano provocado a terceiros e a acumulação de 

inf rações d isc ip l inares e a re incidênc ia nelas, em espec ia l  se n o decurso do 

mesmo ano let ivo.  
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Art igo 72º -  Medidas discipl inares corretivas  

 

1.  As medidas corret ivas prosseguem f inal idades pedagógicas, d issuasoras e de 

integração,  assumindo natureza eminentemente prevent iva.  

 

2.  São medidas corret ivas:  

a)  A advertênc ia;  

b)  A ordem de saída da sala de aula e demais locais  onde se desenvolva 

o trabalho escolar ;  

c)  A real ização de tarefas e at iv idades de integração na Escola ou na 

comunidade, podendo para esse efe i to ser aumentado o per íodo d iár io 

e ou semanal  de permanênc ia obr igat ór ia, do a luno na Escola ou no 

local  onde decorram as tarefas ou at iv idades nos termos previstos no 

art igo 73º;  

d)  O condic ionamento no acesso a certos espaços Escolares, ou na 

ut i l ização de certos mater ia is  e equipamentos,  sem prejuízo dos que se 

encontrem afetos a at iv idades let ivas.  

 

3.  A advertênc ia cons iste numa chamada verbal de atenção ao a luno,  perante 

um comportamento perturbador do func ionamento normal das at iv idades 

escolares ou das re lações entre os presentes no local onde elas decorrem, 

com vis ta a a lertá- lo para que deve evitar  ta l  t ipo de conduta e a 

responsabi l izá - lo pelo cumprimento dos seus deveres como aluno.  

 

4.  Na sala de aula a adver tênc ia é da exc lus iva competênc ia do professor,  

cabendo, fora dela,  a qualquer  professor  ou membro do pessoal  não docente.  

 

5.  A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o  

trabalho escolar é da exc lus iva competênc ia do professor  respetivo e impl ica 

a marcação de fa lta injust i f icada ao a luno e a permanênc ia do aluno na Escola.  

 

6.  Sempre que se ver i f ique a ordem de saída prevista no número anter ior ,  deverá 

o professor  da d isc ip l ina em que ta l ocorreu,  mandar o a luno para a bib l ioteca 

da Escola,  des ignando- lhe uma tarefa para real izar.  
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7.  A apl icação no decurso do mesmo ano let ivo e ao mesmo aluno da medida 

corret iva de ordem de saída da sala de aula pela terceira vez,  por  par te do 

mesmo professor,  ou pela quinta vez,  independentemente do professor  que a 

apl icou,  impl ica a anál ise da s i tuação em Conselho de Turma, tendo em vis ta  

a ident i f icação das causas e a per t inênc ia da proposta de apl icação de outras 

medidas d isc ip l inares corret ivas ou sanc ionatór ias nos termos da Lei nº 

51/2012.  

 

8.  A apl icação das medidas corret ivas previstas nas a l íneas c)  e d)  do número 

2,  são da competênc ia da pres idente de Direç ão ou d iretor pedagógico,  que 

para o efe i to procede sempre à audição do or ientador educativo da turma a 

que o a luno per tença.  

 

9.  A apl icação de medidas corret ivas previs tas na a línea c)  do número 2, 

compreende:  

a)  A execução de at iv idades de integração na Escol a,  pelo a luno que 

desenvolva compor tamentos passíveis  de serem qual i f icados como 

inf ração d isc ipl inar,  de um programa de tarefas de caráter  

pedagógico, que contr ibuam para o reforço da sua formação cív ica,  

com vista ao desenvolv imento equi l ibrado da sua pe rsonal idade, da 

sua capac idade de se re lac ionar  com os outros,  da sua p lena 

integração na comunidade educativa,  do seu sent ido de 

responsabi l idade e das suas aprendizagens.  

b)  As tarefas refer idas na a línea anter ior  são executadas em horár io não 

coinc idente com as at iv idades let ivas,  mas nunca por prazo super ior  

a quatro semanas consecut ivas.  

c)  As at iv idades de integração na Escola devem, se necessár io e sempre 

que possível,  compreender a reparação de danos provocados pelo 

a luno.  

d)  As tarefas e at iv idades podem passar  por  ações de sens ib i l ização 

organizadas pelo a luno para a turma ou para a Escola, sobre 

v iolênc ia, ét ica, respei to pelo outro,  xenofobia,  entre outros;  

at iv idades de embelezamento da EPC, jard inagem, l impeza de 

espaços e medidas re lat ivas às fal tas.  
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10.  A apl icação, e poster ior  execução, da medida corret iva previs ta na a línea 

d) do ponto 2, não pode u ltrapassar o período de tempo correspondente a 

um ano let ivo e compreendem:  

a)  O condic ionamento no acesso a cer tos espaços escolares,  ou na 

ut i l ização de certos mater ia is  e equipamentos,  sem prejuízo dos que se  

encontrem afetos a at iv idades let ivas.  

b)  O condic ionamento à par t ic ipação em vis i tas  de estudo,  at iv idades 

cultura is , despor t ivas ou outras.  

 

11.  A apl icação das medidas corret ivas enunc iadas no número  2 é comunicada 

aos pais  e encarregados de educação, tratando -se de um aluno menor .  

 

 

Art igo 73º -  At ividades de integração na Escola ou na comunidade  

 

1. O cumpr imento por  parte do aluno da medida corret iva prevista na a l ínea c)  do 

número 2 do art igo anter ior  obedece,  a inda, ao d isposto nos números seguintes.  

 

2. O cumprimento das medidas corret ivas real iza -se em per íodo suplementar ao  

horár io le t ivo,  no espaço Escolar  ou fora dele,  neste caso com 

acompanhamento dos pais  ou encarregados de educação ou de ent idade local  

ou localmente ins ta lada idónea e que assuma corresponsabi l izar -se,  nos termos 

a def inir  em protocolo escr i to.  

 

3. O cumprimento das medidas corret ivas real iza -se sempre sob a supervisão da 

Escola, des ignadamente, através do or ientador educat ivo.  

 

4. O previsto no número 2 não isenta o a luno da obr igação de cumprir  o horár io  

let ivo da turma em que se encontra inser ido ou de permanecer  na Escola  

durante o mesmo.  

 

5. Eventual  protocolo a celebrar  com uma ent idade local  ou localmente idónea 

refer ida no número 2, deve, conter c laramente os d ias da presença do a luno na 

ent idade,  horár io a cumprir ,  tarefas a executar ,  objet ivos a a lcançar,  número 
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de vis i tas  que a Escola vai real izar  para moni tor izar o desenvolv imento das 

medidas corret ivas e o estabelec imento de um re latór io f ina l,  sobre o  

desempenho do a luno,  por parte da ent idade de acolh imento.  Não é de descurar  

a presença de outros pontos cons iderados de comum acordo.  

 

 

Art igo 74º -  Medidas discipl inares sancionatórias  

 

1.  As medidas disc ip l inares sancionatór ias  t radu zem uma sanção d isc ip l inar  

imputada ao compor tamento do aluno, devendo a ocorrência dos fac tos 

suscetíveis  de a conf igurar ser  par t ic ipada de imediato pelo professor  ou 

func ionár io que a presenc iou, ou dela teve conhec imento,  à Direção da Escola,  

com conhec imento ao or ientador educat ivo.  

 

2.  São medidas d isc ip l inares sanc ionatór ias :  

a)  A repreensão regis tada;  

b)  A suspensão até 3 d ias;  

c)  A suspensão da Escola entre 4 e 12 d ias úte is;  

d)  A transferênc ia de Escola;  

e)  A expulsão da Escola.  

 

3.  A apl icação da medida d isc ipl inar  sanc ionatór ia de repreensão registada, é da 

competênc ia do professor respet ivo, quando a inf ração for prat icada na sala de 

aula,  averbando-se no respet ivo processo indiv idual do a luno a ident i f icação 

do autor do ato decisór io,  data em que o mesmo foi profe r ido e fundamentação 

de fac to e de d ire ito de ta l  dec isão.  

 

4.  A suspensão até três d ias úte is , enquanto medida d issuasora, é apl icada, com 

a devida fundamentação dos factos que a supor tam, pelo pres idente de Direção 

ou d iretor pedagógico,  após o exerc íc io dos d ire i tos  de audiênc ia e defesa do 

v isado.  

 

5.  Compete ao pres idente de Direção ou d iretor pedagógico, ouvidos os pais ou o 

encarregado de educação do a luno,  quando menor  de idade,  f ixar os termos e 

condições em que a apl icação da medida d iscipl inar sanc io natór ia refer ida no 
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número anter ior  é executada,  garant indo ao a luno um plano de at ividades 

pedagógicas a real izar,  com corresponsabi l ização daqueles e podendo 

igualmente, se ass im o entender, es tabelecer eventuais parcer ias  ou celebrar  

protocolos ou acordos com ent idades públ icas ou pr ivadas.  

 

6.  Compete ao pres idente de Direção ou d iretor pedagógico, a dec isão de apl icar  

a medida d isc ip l inar  sanc ionatór ia de suspensão da Escola entre 4 e 12 d ias 

úte is, após a real ização do procedimento d isc ip l inar previsto n o art igo 76º,  

podendo previamente ouvir  o Conselho de Turma.  

 

7.  O não cumprimento do p lano de at iv idades pedagógicas a que se refere o  

número anter ior  pode dar  lugar à ins tauração de novo procedimento disc ip l inar ,  

cons iderando-se a recusa c ircunstância agravante, nos termos do nº 3 do art igo  

71º.  

 

8.  A apl icação da medida d isc ipl inar sanc ionatór ia de transferênc ia de Escola 

compete,  com poss ib i l idade de delegação, ao d iretor -geral  da educação,  

precedendo a conc lusão do procedimento d isc ipl inar  com fundamento na prát ica 

de fac tos notor iamente impedit ivos do prosseguimento do processo de ensino 

dos restantes a lunos da Escola ou do normal re lac ionamento com algum ou 

a lguns membros da comunidade educat iva.  

 

9.  A medida disc ip l inar  sanc ionatór ia de transferênc ia de Escol a apenas é apl icada 

a a luno que f requente a Escolar idade obr igatór ia, desde que esteja assegurada 

a f requênc ia de outro estabelec imento s i tuado na local idade mais próx ima, 

desde que servida de transpor te públ ico ou escolar.  

 

10.  A apl icação da medida d isc ip l inar de expulsão da Escola compete,  com 

poss ib i l idade de delegação, ao diretor -geral da educação precedendo 

conc lusão do procedimento d isc ip l inar  a que se refere o art igo 76º,  e cons iste 

na pro ib ição de acesso ao espaço escolar  até ao f inal do ano escolar e nos dois 

anos escolares imediatamente seguintes.  

 

11.  A medida d isc ipl inar de expulsão da Escola é apl icada ao aluno maior  quando,  

de modo notór io,  se constate não haver  outra medida ou modo de 
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responsabi l ização no sent ido do cumprimento dos seus deveres como aluno.  

 

12.  Complementarmente às medidas previstas no número 2, compete ao pres idente 

de Direção ou d iretor  pedagógico dec id ir  sobre a reparação dos danos ou a 

subst i tu ição dos bens lesados ou, quando aquelas não forem possíveis , sobre 

a indemnização dos preju ízos causados pelo aluno à Escola ou a terceiros, 

podendo o valor  da reparação calculado ser  reduzido,  na proporção a def in ir  

pela Direção, tendo em conta o grau de responsabi l idade do a luno e ou a sua 

s ituação soc ioeconómica.  

 

 

Art igo 75º -  Cumulação de medidas disciplinares  

 

1. A apl icação das medidas corret ivas previstas no ar t igo anter ior  é cumulável  

entre s i.  

 

2. A apl icação de uma ou mais das medidas corret ivas é cumulável apenas com 

a apl icação de uma medida d iscip l inar  sanc ionatór ia.  

 

3. Sem prejuízo do d isposto nos números anter ior ,  por cada inf ração apenas 

pode ser apl icada uma medida d isc ip l inar sanc ionatór ia.  

 

 

Art igo 76º -  Medidas discipl inares sancionatórias –  Procedimento discipl inar  

 

1.  A competênc ia para a ins tauração de procedimento d iscipl inar por  

comportamentos suscet íveis  de conf igurar  a apl icação de alguma das medidas 

previs tas nas al íneas c),  d)  e e) do número 2 do art igo 74º, é do Pres idente de 

Direção Pedagógica ou do Diretor  Pedagógico.  

 

2.  Para efe itos  do  previsto no número anter ior  o Pres idente de Direção ou o Diretor  

Pedagógico,  no prazo de dois  d ias úte is  após o conhec imento da s ituação, 

emite o despacho instaurador e de nomeação do ins trutor,  devendo este ser um 

professor  da Escola,  e not i f ica os pais  ou Encarregado de Educação do a luno 

menor pelo meio mais expedito.  
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3.  Tratando-se de a luno maior ,  a not i f icação é fei ta d iretamente ao própr io.  

 

4.  O pres idente de Direção ou o Diretor  Pedagógico deve not i f icar o instrutor  da 

sua nomeação no mesmo dia em que profere o despacho de instauraçã o do 

procedimento d isc ipl inar.  

 

5.  A instrução do procedimento d isc ip l inar é efetuada no prazo máximo de seis  

d ias  úte is,  contados da data de not i f icação ao inst rutor  do despacho que 

instaurou o procedimento d isc ip l inar,  sendo obr igator iamente real izada,  para  

a lém das demais di l igênc ias consideradas necessár ias , a audiência ora l dos 

interessados,  em part icu lar  do a luno, e sendo este menor  de idade,  do respet ivo 

encarregado de educação.  

 

6.  Os interessados são convocados com a antecedênc ia de um dia út i l  para a  

audição ora l,  não const i tuindo a fa lta de comparênc ia motivo do seu adiamento,  

podendo esta, no caso de apresentação de just i f icação da fal ta até ao momento 

f ixado para a audiênc ia,  ser  adiada.  

 

7.  No caso de o respetivo encarregado de educação não comparecer, o a luno 

menor  de idade pode ser ouvido na presença de um docente por  s i l ivremente  

escolh ido e do or ientador educat ivo,  ou no impedimento deste,  de outro 

professor  da turma designado pelo or ientador educat ivo.  

 

8.  Da audiênc ia é lavrada ata de que consta o ex trato das a legações fei tas pelos 

interessados.  

 

9.  Finda a ins trução,  o instrutor elabora e remete ao pres idente de Direção ou ao 

Diretor  Pedagógico,  no prazo de três  d ias  úte is,  re latór io f ina l  do qual  constam 

obr igator iamente:  

a)  Os factos cuja prát ica é imputada ao a luno,  devidamente 

c ircunstanc iados quanto ao tempo,  modo e lugar ;  

b)  Os deveres v io lados pelo aluno,  com referênc ia expressa às respet ivas 

normas legais  ou regulamentares;  

c)  Os antecedentes do a luno que se const i tuem como c ircunstânc ias 
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atenuantes ou agravantes nos termos previs tos no ar t igo 71º;  

d)  A proposta de medida disc ip l inar  sanc ionatór ia apl icável ou de 

arquivamento do procedimento.  

 

10.  No caso da medida d iscipl inar sanc ionatór ia proposta ser  a transferênc ia de 

Escola ou de expulsão da Escola,  a m esma é comunicada para dec isão ao 

d iretor-geral da educação, no prazo de dois d ias  úteis .  

 

 

Art igo 77º -  Celeridade do procedimento discipl inar  

 

1.  A instrução do procedimento d isc ip l inar prevista nos números 5 a 8 do ar t igo 

anter ior  pode ser subst i tuída pelo  reconhecimento indiv idual,  consciente e l ivre  

dos factos,  a seu pedido, em audiênc ia a promover pelo ins trutor,  nos dois d ias  

úte is subsequentes à sua nomeação, mas nunca antes de decorr idas v inte e  

quatro horas sobre o momento previs ível  da prát ica dos f actos imputados ao 

a luno.  

 

2.  Na audiênc ia refer ida no número anter ior ,  es tão presentes a lém do instrutor ,  o 

a luno, o encarregado de educação do a luno menor de idade e, a inda, o 

or ientador educat ivo, ou em caso de impedimento e em sua subst i tu ição, um 

professor da turma designado pelo or ientador educat ivo e, a inda um professor  

da Escola l ivremente escolh ido pelo a luno.  

 

3.  A não comparênc ia do encarregado de educação,  quando devidamente 

convocado, não obsta à real ização da audiência.  

 

4.  Os par t ic ipantes refer idos no número 2 têm como missão exc lus iva assegurar  

e tes temunhar , através da ass inatura do auto a que se referem os números 

seguintes, a tota l consciênc ia do a luno quanto aos fac tos que lhe são imputados 

e às consequênc ias,  bem como a sua tota l  l iberdade no momento da respet iva 

dec laração de reconhecimento.  

 

5.  Na audiênc ia é e laborado auto, no qual  constam, entre outros, os  e lementos  

previs tos nas a líneas a) e b) do número 9 do art igo anter ior ,  o qual ,  previamente 
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a qualquer ass inatura,  é l ido em voz a l ta e expl icado ao a luno pelo instrutor ,  

com a informação c lara e expressa de que está obr igado a ass iná - lo.  

 

6.  O facto ou fac tos imputados ao aluno são cons iderados val idamente 

reconhecidos com a assinatura do auto por par te de todos os presentes, sendo 

que, querendo ass inar, o aluno o faz antes de qualquer outro e lemento 

presente.  

 

7.  O reconhec imento dos factos por  parte do a luno é cons iderado c i rcunstânc ia 

atenuante,  nos termos e para os efe itos  previstos no número 2 do ar t igo 71º,  

encerrando a fase da instrução  e seguindo-se- lhe os procedimentos previstos 

no art igo anter ior .  

 

8.  A recusa do reconhecimento por parte do a luno implica a necess idade da 

real ização da ins trução, podendo o instrutor  aprovei tar  a presença dos 

intervenientes para a real ização da audiênc ia o ral  previs ta no art igo anter ior .  

 

 

Art igo 78º -  Suspensão preventiva do aluno 

 

1.  No momento da ins tauração do procedimento d isc ip l inar ,  mediante decisão da 

ent idade que o ins taurou,  ou no decurso da sua instauração por  proposta do 

instrutor ,  o pres idente de Direção ou o di retor pedagógico, pode dec id ir  a  

suspensão preventiva do a luno, mediante despacho fundamentado sempre que:  

a)  A sua presença na Escola se revelar gravemente per turbadora do normal 

func ionamento das at iv idades escolares;  

b)  Tal  seja necessár io e adequado à garant ia da paz públ ica e da 

tranqui l idade na Escola;  

c)  A sua presença na Escola prejudique a ins trução do procedimento 

d iscip l inar .  

 

2.  A suspensão prevent iva tem a duração que o pres idente de Direção ou o d iretor  

pedagógico cons iderar adequada na s ituação em concreto, sem prejuízo de,  

por  razões devidamente fundamentadas,  poder  ser  prorrogada até à data de 

dec isão do procedimento d isc ip l inar,  não podendo, em qualquer  caso, exceder  
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10 dias úte is .  

 

3.  Os efe i tos  decorrentes da ausênc ia do a luno no decurs o do período de 

suspensão prevent iva, no que respei ta à aval iação da aprendizagem, são 

determinados em função da dec isão que vier  a ser  profer ida no f inal  do 

procedimento d isc ip l inar ,  nos termos estabelec idos no Estatuto do Aluno e 

Ét ica Escolar e do presente Regulamento.  

 

4.  Os d ias de suspensão prevent iva cumpr idos pelo a luno são descontados no 

cumprimento da medida d isc ip l inar sanc ionatór ia prevista na a línea c) do 

número 2 do ar t igo 74º, a que o a luno venha a ser condenado na sequênc ia do 

procedimento d isc ipl inar.  

 

5.  Os pais e encarregados de educação são imediatamente informados da 

suspensão prevent iva apl icada ao f i lho ou educando e,  sempre que a aval iação 

que f izer  das c ircunstânc ias o aconselhe,  o pres idente de Direção ou o d iretor  

pedagógico deve par t ic ipar  a ocorrênc ia à respetiva comissão de proteção de 

cr ianças e jovens.  

 

6.  Ao a luno suspenso preventivamente é também f ixado,  durante o per íodo de 

ausênc ia da Escola,  o p lano de at ividades, previsto no número 5 do ar t igo 74º.  

 

7.  A suspensão prevent iva do a luno é comunicada, por v ia e let rónica,  pelo 

pres idente de Direção ou pelo d iretor  pedagógico ao serviço do Minis tér io da  

Educação responsável pela coordenação da segurança Escolar ,  sendo 

ident i f icados sumariamente os intervenientes, os  factos e as c ircunst ânc ias que 

motivaram a dec isão de suspensão.  

 

 

Art igo 79º -  Decisão f inal  

 

1.  A dec isão f inal  do procedimento d isc ip l inar,  devidamente fundamentada, é 

profer ida no prazo máximo de dois d ias úte is, a contar do momento em que a 

ent idade competente para o dec id i r  receba o re latór io do ins trutor,  sem prejuízo 

do disposto no nº4.  
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2.  A dec isão f inal  do procedimento d isc ip l inar  f ixa o momento a part ir  do qual  se 

inic ia a execução da medida d isc ip l inar  sancionatór ia, sem prejuízo da 

poss ib i l idade de suspensão da execução da medida, nos termos do número 

seguinte.  

 

3.  A execução da medida d isc ip l inar sanc ionatór ia, com exceção da refer ida nas  

a líneas d)  e e)  do nº 2 do art igo 74º ,  pode f icar  suspensa por  um per íodo de 

tempo e nos termos e condições que a ent idade dec is ora cons iderar  justo,  

adequado e razoável ,  cessando a suspensão logo que ao a luno seja apl icada 

outra medida disc ip l inar sancionatór ia no respet ivo decurso.  

 

4.  Quando esteja em causa a apl icação da medida d isc ip l inar sanc ionatór ia de 

transferência de Escola ou de expulsão da Escola, o prazo para ser profer ida a  

dec isão f inal  é de c inco d ias úte is , contados a part ir  da receção do processo 

d iscip l inar  na Direção-Geral  de Educação.  

 

5.  Da dec isão profer ida pelo Diretor -Geral  da Educação que apl ique a medida 

d iscip l inar  sanc ionatór ia de transferênc ia de Escola deve igualmente constar  a 

ident i f icação do estabelec imento de ens ino para onde o a luno vai  ser 

transfer ido, para cuja escolha se procede previamente à audição do respet ivo 

encarregado de educação, quando o a luno for menor  de idade.  

 

6.  A dec isão f inal do procedimento d iscip l inar  é not i f icada pessoalmente ao aluno 

no d ia út i l  seguinte àquele em que fo i profer ida,  ou, quando menor  de idade,  

aos pais ou respet ivo encarregado de educação, nos dois  d ias úte is seguintes.  

 

7.  Sempre que a not i f icação prevista no número anter ior  não seja possível,  é  

real izada através de carta registada com aviso de receção,  cons iderando -se o 

a luno,  ou quando este for  menor  de idade,  os pais ou o respet ivo encarregado 

de educação not i f icados na data da assinatura do aviso de receção.  

 

8.  Tratando-se de a lunos menores,  a apl icação de medida d iscip l inar  

sanc ionatór ia igual ou super ior  à de suspensão da Escola por  per íodo super ior  

a c inco d ias úte is  e cuja execução não tenha s ido suspensa,  nos termos 
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previs tos nos números 2 e 3 anter iores,  é obr igator iamente comunicada pelo 

pres idente de Direção ou o d iretor pedagógico à respet iva comissão de 

proteção de cr ianças e jovens em r isco.  

 

 

Art igo 80º -  Execução das medidas disciplinares  

 

1. Compete ao or ientador educativo o acompanhamento do a luno na execução da 

medida corret iva ou d iscipl inar  sanc ionatór ia a que fo i  suje ito,  devendo aquele 

art icu lar  a sua atuação com os pais  ou encarregados de educação e com os  

professores da turma,  em função das neces sidades educat ivas ident i f icadas e 

de forma a assegurar  a corresponsabi l ização de todos os intervenientes nos 

efe itos educativos da medida.  

 

2. A competênc ia refer ida no número anter ior  é especia lmente re levante aquando 

da execução da medida corret iva de at iv idades de integração na Escola ou no 

momento do regresso à Escola do a luno a quem foi  apl icada a medida 

d iscip l inar  sanc ionatór ia de suspensão da Escola.  

 

 

Art igo 81º -  Recurso das medidas discipl inares  

 

Da dec isão f inal de apl icação de medida d iscipl inar cabe recurso, a in terpor no 

prazo de c inco d ias úte is.  

 

 

Art igo 82º -  Salvaguarda da convivência Escolar  

 

1. De acordo com o Estatuto do Aluno e Ét ica Escolar ,  qualquer  professor  ou a luno 

da turma contra quem outro a luno tenha prat icado ato de agressão moral ou 

f ís ica,  do qual  tenha resul tado a apl icação efet iva de medida d isc ip l inar  

sanc ionatór ia de suspensão da Escola por per íodo super ior  a o ito dias úte is,  

pode requerer  ao pres idente de Direção a transferênc ia do aluno em causa para 

turma à qual não lec ione ou não per tença, quando o regresso à turma de or igem 

possa provocar grave constrangimento aos ofendidos e perturbação da 
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convivência escolar.  

 

2. A não ex istênc ia na Escola de turma no mesmo ano e curso, indefere o número 

anter ior .  

 

 

Art igo 83º -  Responsabi l idade civi l  e criminal  

 

1.  A apl icação de medida corret iva ou medida d iscipl inar  sanc ionatór ia, não isenta 

o a luno e o respet ivo representante legal da responsabi l idade c iv i l  e cr iminal a 

que, nos termos gerais do d ire ito,  haja lugar .  

 

2.  Sem prejuízo do recurso, por razões de urgênc ia, quando o comportamento do 

a luno que t iver menos de 16 anos puder const i tuir  facto qual i f icado como cr ime,  

deve a Direção da Escola comunicar  o facto ao Ministér io Públ ico junto do 

tr ibunal competente em matér ia de menores.  

 

3.  O iníc io do procedimento cr iminal pelos factos que const i tuam cr ime e que 

sejam suscetíveis  de desencadear medida d iscip l inar  sanc ionatór ia depende 

apenas de queixa ou de part ic ipação pela Direção da Escola,  devendo o seu 

exerc íc io fundamentar -se em razões que ponderem, em concreto,  o in teresse 

da comunidade educat iva no desenvolv imento do procedimento cr iminal  perante 

interesses re lat ivos à formação do a luno em questão.  

 

4.  O d isposto no número anter ior  não prejudica o exercíc io do d ire ito de queixa 

por  parte dos membros da comunidade educat iva que sejam lesados nos seus 

d ire i tos  e interesses legalmente protegidos.  
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CAPÍTULO IX -  CONVIVÊNCIA NA ESCOLA 

 

Art igo 84º -  Disposições gerais  

 

1.  Os horár ios  dos toques de entrada e saída são:  

8:20 – 9:20 

9:30 – 10:30 

10:35 – 11:35 

11:40 – 12:40 

13:40 – 14:40 

14:50 – 15:50 

15:55 – 16:55 

 

2.  Ao toque de entrada, a lunos e professores deverão d ir ig ir -se para a entrada da 

sala de aula; -  Os alunos devem permanecer junto da sala de aula, não se 

devendo ausentar  sem prévia autor ização do func ionár io.  Em caso de fa l ta de 

um professor  este poderá ser subst i tu ído.  

 

3.  No caso da fa lta de um professor ,  e,  não sendo possível  a sua subst i tu ição,  o 

tempo let ivo d isponível pode ser aproveitado para que os a lunos que 

necess item, tenham, aulas de recuperação,  apoio,  recuperação de módulos ou 

compensações.  

 

 

Art igo 85º -  Uti l ização das instalações e equipamentos Salas de aula  

 

1. Após o toque,  os  alunos devem dir ig ir -se para a sala de aula e aguardar  pelo 

professor .  

 

2. A sala de aula poderá ser  ut i l izada pelos a lunos nos intervalos, aquando 

manifes ta necess idade de estudo.  
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3. A entrada e saída da sala de aula deve ser  fe ita sem atropelos.  

 

4. A saída da sala de aula ocorrerá após o toque,  depois  de autor ização dada pelo  

professor .  

 

5. A sala de aula deve  f icar devidamente arrumada e l impa.  

 

6. Um bom ambiente de t rabalho necess ita de:  

a)  Atenção à aula;  

b)  Part ic ipação ordenada em todas as at ividades;  

c)  Respei tar  as opin iões dos outros;  

d)  Falar um de cada vez;  

e)  Levantar o braço quando pretender interv ir  e esperar  a sua  vez;  

f )  Tolerar  os  erros e fa l tas dos outros,  ajudando sempre que possível.  

 

7. Ultrapassar os possíveis conf l i tos com os professores, ou com os colegas 

sempre pela v ia do d iá logo.  

 

8. Usufru ir  de um ens ino que respeite d iferentes r i tmos de aprendizagem.  

 

9. Ser informado sobre os objet ivos a at ingir  em cada d isc ip l ina.  

 

 

Art igo 86º -  Uti l ização dos corredores 

 

1.  A permanênc ia dos a lunos nos corredores não deve impedir ,  nun ca,  a 

c irculação de outros.  

 

2.  Não é permit ido fumar  em nenhum local  dos corredores da Escola ( i nter iores e 

exter iores) .  

 

3.  Os corredores deverão ser mant idos l impos.  
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Art igo 87º -  Uti l ização das Of icinas e Laboratórios  

 

1. Nas of ic inas deve constar  um inventár i o atual izado de todo o mater ia l .  

 

2. A ut i l ização das of ic inas deve ser conforme o regulamento d e ut i l ização 

ex istente no mesmo.  

 

3. Qualquer baixa de mater ia l deverá ser dec larada em folha própr ia e entregue 

à Direção da Escola.  

 

 

Art igo 88º -  Uti l ização das Salas de Informática  

 

1.  Nas salas de informát ica deve constar  um regulamento c laro,  rel at ivamente  à 

sua ut i l ização.  

 

2.  O mater ia l informát ico ex istente nas salas deve ser  ut i l izado de forma rac ional.  

 

3.  Estragos voluntár ios em qualquer mater ia l  informát ico ex istente nas salas,  

impl ica ressarc ir  a Escola, por parte do a luno,  ou outro utente.  

 

 

Art igo 89º -  Funcionamento e uti l ização da Bibl ioteca /  Centro de Recursos  

 

1.  A d inamização da sala é da  responsabil idade de um técnico.  

 

2.  A v ig i lânc ia da sala é da responsabil idade de um assis tente educat ivo e do 

técnico ou de um professor  na eventual ausênc ia destes.  

 

3.  Os l ivros,  revis tas, jornais e outras publ icações ex is tentes na b ib l ioteca devem 

ser consul tados na sala de lei tura.  

 

4.  Os professores podem requis i tar  o mater ial  ex istente na b ib l ioteca para  

ut i l ização na sala de aula, responsabi l izando -se pela sua devolução.  
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5.  Aos professores é permit ido requis itar  qualquer  obra, à exceção de d ic ionár ios  

e encic lopédias.  

 

6.  Os prazos de entrega das obras requis i tadas são:  

a)  De 30 d ias para manuais escolares;  

b)  De 15 d ias para todos os outros l ivros.  

 

7.  Se,  por  qualquer  motivo,  um l ivro emprestado for perdido,  deverá ser adquir ido  

um novo exemplar  por  parte de quem o requis i tou e entregá - lo em seu lugar.  

Caso se trate de um l ivro cuja edição está esgotada terá de adquir ir  uma obra 

semelhante e de igual  va lor .  

 

8.  A aquis ição de novas obras deve basear -se na auscul tação de interesses e 

necess idades de a lunos e professores.  

 

9.  Para a lém dos pontos anter iores deverá sempre considerar -se o regulamento 

interno da Bib l io teca.  

 

 

Art igo 90º -  Uti l ização e requisição de Computadores, Máquinas de Fotografar 

e Filmar 

 

1.  Computadores, máquinas de fotografar ,  máquinas de f i lmar e outros 

equipamentos s imi lares, são para serem exclusivamente ut i l izados durante o  

tempo let ivo.  

 

2.  Sempre que seja necessár io real izar  t rabalhos fora da Escola que exi jam a 

ut i l ização deste t ipo de mater ia l,  estes terão de ser  fe i tos  sempre em tempo út i l  

( let ivo) ou noutras c ircunstânc ias, quando um Professor ou Formador o 

requis ita para fazer  a cober tura de s ituações pedagógicas, v is i tas de estudo,  

eventos de interesse para os a lunos,  Escola e/ou comunidade.  

 

3.  Nenhum aluno (sem exceção) poderá levar  para casa mater ia l da Escola no 

f inal das aulas e/ou aos f ins-de-semana.  
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4.  A requis ição destes equipamentos terá de ser fei ta por um docente que f ica  

responsável  pelo mesmo, mediante requis ição para o efe ito em documento 

própr io,  que se encontra na secretar ia da Escola.  

 

 

Art igo 91º -  Uti l ização de recinto exterior  

 

1.  A v ig i lânc ia do rec into é assegurada pelos Assistentes Educat ivos .  

 

2.  O rec into não deve ser danif icado,  sujo ou p oluído. Por isso,  não é permit ido:  

a)  Dei tar  l ixo para o chão;  

b)  Fumar;  

c)  Estragar o mater ial ;  

d)  Pisotear  o mater ia l  vegetal .  

 

3.  A permanênc ia no rec into não deve prejudicar o bom funcionamento das aulas.  

 

4.  Em caso de danos del iberadamente provocados, os responsáveis terão de 

ressarcir  a EPC. 

 

 

Art igo 92º -  Uti l ização dos Transportes da Escola  

 

1. Os alunos que ut i l izem os transportes da Escola, d iar iamente ou 

ocas ionalmente,  devem comportar -se com correção e respeitar  os  colegas, o 

v igi lante e o motor is ta.  

 

2. Não poderão comer, beber  ou fumar dentro do autocarro.   

 

3. Os seus ut i l izadores deverão deixar  o autocarro l impo.  

 

4. Em caso de danos provocados,  os  responsáveis terão de pagar os danos, sob 

pena de serem in ib idos da sua ut i l ização.  
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5. É obr igatór io o uso dos c intos de segu rança.  
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CAPÍTULO X -  ATIVIDADES DE COMPLEMENTO E EXTRACURRICULARES  

 

Art igo 93º -  Visitas de estudo 

 

1. Todas as v is i tas  deverão ser  p lanif icadas no iníc io de cada ano let ivo e constar  

do p lano anual  de at iv idades da Escola,  à exceção daquelas que se cons iderem 

per t inentes de se efetuarem e devidamente autor izadas pelo conselho de 

Direção da Escola.  

 

2. Cada vis i ta obr iga à entrega, ao Pres idente da Direção Pedagógica ou Diretor  

Pedagógico,  de um plano pormenor izado,  que contemple os objet ivos e  

at iv idades a desenvolver e a inda um re latór io de aval iação suc into e com 

evidências, no f inal da mesma.  

 

3. Cada turma deve ser  acompanhada no mínimo por doi s  Professores /  Formador .  

 

 

Art igo 94º -  Fóruns/Atividades /Eventos/ Iniciat ivas/Seminários/Workshops 

promovidos ou não pela Escola  

 

1. Durante a real ização dos fóruns/at iv idades/eventos/ in ic iat ivas,  promovidos ou 

não pela Escola, os  a lunos são obr igados às regras de compor tamento exig idas 

na Escola.  

 

2. Durante a real ização dos fóruns/at iv idades/eventos/ in ic iat ivas,  promovidos ou 

não pela Escola, qualquer compor tamento dos alunos que seja perturbador do 

seu funcionamento normal,  está sujei to à apl icação de medidas d iscip l inares 

previs tas no presente Regulamento Interno.  

 

3. Os Alunos,  Professores,  Formadores,  Técnicos e Assis tentes e demais  

membros da Equipa Format iva são responsáveis  pelos espaços, de forma a  

garant ir  a  segurança nos mesmos, a manutenção dos equipamentos e a boa 

imagem da Escola.  
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CAPÍTULO XI -  CURSOS PROFISSIONAIS  

 

Art igo 95º -  Organização do processo  de formação 

 

1. A formação nos cursos prof iss ionais está organizada com base em aulas 

teór icas,  teór ico-prát icas,  prát icas,  s istemas de apoio /  recuperação de 

módulos, FCT, PAP, v is i tas  de estudo e outras at iv idades e projetos.  

 

2. A aval iação é fe ita módulo a módulo em cada d isc ip l ina ou por  UFCDs, de 

acordo com os cr i tér ios de aval iação de Escola a provados em Conselho 

Pedagógico.  

 

3. As UFCD são cer t i f icadas autonomamente e,  por  esse mot ivo,  devem manter  o 

código,  a des ignação, a organização e a carga horár ia.  

 

4. De modo a salvaguardar todo o h istór ico desta componente de formação,  

quando em UFCDs, uma vez que a sua organização em disc ip l inas var ia de 

escola para escola, impor ta manter em arquivo  todo o registo re lat ivo à 

des ignação das d isc ip l inas desta componente,  bem como às UFCD, com o 

respetivo código e carga horár ia,  que as const i tuem.  

 

5. De igual modo, deverá ser acaute lado o arquivo das UFCD que foram real izadas 

no âmbito da FCT.  

 

6. No f inal do c ic lo de formação, aos a lunos do 3º ano que estejam em condições 

de apresentar  e defender  publ icamente a PAP e tenham real izado ou estejam 

em condições de real izar a FCT, e que apresentem um número e levado de 

módulos em atraso ou UFCDs, poderá em junho/ju lho ser  efetuada uma época 

espec ial  de aval iação extraordinár ia de recurso,  em condições a def in ir  pelo 

Conselho Pedagógico.  

 

7. Sem prejuízo do refer ido no número anter ior ,  o aluno durante a v igênc ia do 

c ic lo de formação poderá a todo o momento real izar  a recuperação de módulos 

ou UFCDs em atraso,  bastando para ta l ,  concertar com o professor da d isc ip l ina 
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em causa a data da sua real ização.  

 

8. Nenhum professor deverá recusar ou adiar  por mais  do que uma semana, a 

vontade de um aluno em recuperar um módulo ou uma UFCD. Nos casos onde 

ta l  não se ver i f ique compet irá à Direção encontrar as  medidas que cons idere 

adequadas para permit ir  a  aval iação dos a lunos,  podendo se entender inc lus ive 

recorrer  a apoio suplementar .  

 

9. A conc lusão com aprovei tamento num curso prof iss ional concret iza -se após 

aprovação de todos os módulos do p lano curr icular  e a real ização da FCT e da 

PAP.  

 

10. Pode o Conselho Pedagógico,  f ixar um número mínimo de módulos ou UFCDs 

em atraso,  que seja temporar iamente impedi t ivo da real ização da PAP.  

 

 

Art igo 96º -  Assiduidade e Compensações de Faltas Justi f icadas 

 

1.  Para efe itos  de conc lusão do curso com aprovei tamento devem estar  reunidos 

cumulat ivamente os seguintes requis i tos :  

a)  A ass iduidade do a luno não pode ser infer ior  a 90% da carga horár ia de 

cada módulo ou UFCD de cada disc ip l ina;  

b)  A ass iduidade do aluno,  na FCT, não pode ser  infer ior  a 95% da carga 

horár ia prevista.  

 

2.  De acordo com art igo 9º,  ponto 2, da Portar ia 74 -A/2013,  para os efe itos  

previs tos no número anter ior ,  o resultado da apl icação de qualquer  das 

percentagens nele estabelec idas é arredondado por defe ito,  à unidade 

imediatamente anter ior ,  para o cálculo da ass iduidade,  e por  excesso,  à 

unidade imediatamente seguinte,  para determinar o l im ite de fa l tas permit ido 

aos alunos.  

 

3.  A Escola assegurará a ofer ta in tegral do número de horas de formação previsto 

na matr iz dos cursos, adotando, para o efe i to, todos os mecanismos de 

compensação ou subst i tuição previstos na le i e no regulamento interno.  
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4.  Dada a natureza de f inanc iamento da Escola,  es ta apenas assegurará o  

consubstanciado no número anter ior ,  de acordo com o c ic lo de formação de 

cada curso.  

 

5.  Após o términus do c ic lo de formação e para os alunos,  que não tenham 

conc luído o curso,  serão os própr ios a sol ic i tar  à Escola a real ização de aulas 

de compensação, recuperação de módulos em at raso,  es tágio ou prova de 

apt idão prof iss ional,  cabendo no entanto aos a lunos custear  todas as despesas 

daí resultantes.  

 

 

Art igo 97º -  Compensação de fal tas justif icadas -  discipl inas 

 

1. Refere a Portar ia nº 74-A/2013, de 15 de fevereiro, que a ass iduidade do a luno 

não pode ser  infer ior  a 90% da carga horár ia de cada módulo ou UFCD de cada 

d iscip l ina.  

 

2. Quando a fa lta de assiduidade,  for  devidamente just i f icada,  nos termos da 

legis lação apl icável,  as Escolas deverão assegurar no âmbito das d isc ip l inas 

de cada curso:  

a)  Prolongamento das at iv idades até ao cumprimento do número tota l  de 

horas de formação estabelecidas;  ou  

b)  Desenvolv imento de mecanismos de recuperação tendo em vis ta o 

cumprimento dos objet ivos de aprendizagem .  

3. O Prolongamento das at iv idades previs to na a línea a) do número 2,  deve 

ocorrer  fora do período let ivo.  

 

4. No número 2, a línea b),  conhec ido o déf ice das aprendizagens terá o professor  

da d isc ipl ina est ipular  uma tarefa ( trabalho, inquér i to, f icha de t rabalho, ou 

outro),  em que o a luno,  fora do per íodo let ivo,  compense as horas das fa l tas  

just i f icadas, garant indo a Escola as condições necessár ias à mater ia l ização 

das medidas compensatór ias ;  

 

5. As medidas de compensação devem ser assinaladas em documento própr io 
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cr iado para o efe i to, que após rat i f icação pelo Conselho de Turma será anexado 

à ata da reunião de Avaliação de f inal  de per íodo;  

 

6. Os encarregados de educação devem ser  avisados pelo or ientador  educat ivo,  

pelo meio mais expedi to de que o seu educando vai real izar medidas 

compensatór ias.  

 

7. Se o a luno recusar fazer  medidas de compensação, re lat ivamente às fa ltas  

just i f icadas, at ingindo o l im ite constante no número 1,  deste ar t igo, assume 

todas as consequênc ias inerentes à sua at i tude.  

 

8. Se o a luno for menor  de idade, o Encarregado de Educaç ão deverá ser  de 

imediato avisado.  

 

 

Art igo 98º -  Compensação de fal tas justif icadas -  FCT 

 

1. Refere a Portar ia nº 74 -A/2013, de 15 de fevereiro, que a ass iduidade do a luno,  

na FCT, não pode ser  infer ior  a 95% da carga horár ia prevista .  

 

2. Quando a fa l ta de ass iduidade,  for  devidamente jus t i f icada, o per íodo de FCT 

poderá ser  pro longado,  a f im de permit ir  o  cumpr imento do número de horas 

estabelec ido.  

 

 

 

Art igo 99º -  Ultrapassagem do limite de faltas injustif icadas  

 

1.  De acordo com o ar t igo 9º,  ponto 4, da Port ar ia 74-A/2013, determina o 

Conselho Pedagógico,  que para as fal tas injust i f icadas,  o a luno terá de fazer  o 

pro longamento das at iv idades até ao cumprimento do número tota l  de horas de 

formação estabelec idas.  

 

2.  As at ividades de recuperação,  refer idas no número anter ior  apenas poderão ser  

apl icadas uma única vez no decurso do ano let ivo, independentemente do 
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número de disc ip l inas em que se ver i f ique a u ltrapassagem do l im ite de fa l tas .  

 

3.  Em casos excec ionais , pode o Conselho de Turma del iberar uma nova medi da 

de exceção,  que permita a repos ição das aulas não ass is t idas.  

 

4.  O pro longamento das at ividades previs to no número 1, deve ocorrer  fora do 

per íodo let ivo.  

 

5.  Na consecução da at iv idade de recuperação a implementar as matér ias a 

trabalhar nas mesmas deverão conf inar  as tratadas nas aulas cuja ausênc ia 

or ig inou a s ituação de excesso de fa ltas .  

 

6.  As at iv idades de recuperação real izadas pelo aluno, deverão ser anotadas em 

folha própr ia,  e rat i f icadas pelo Conselho de Turma.  

 

 

Art igo 100º -  Aval iação 

 

1. A aval iação rege-se pela por tar ia nº 74-A/2013, de 15 de fevereiro.  

 

2. A aval iação incide sobre as aprendizagens previstas no programa das 

d iscip l inas de todas as componentes de formação;  no p lano da formação em 

contexto de trabalho (FCT), na PAP e sobre as competênc ias  ident i f icadas no 

perf i l  de desempenho à saída do curso.  

 

3. No iníc io das at iv idades escolares serão def in idos os cr i tér ios e procedimentos 

de aval iação a apl icar  tendo em conta a d imensão integradora da aval iação, 

nomeadamente:  

a)  As condições de desenvolv imen to personal izado do processo de ens ino 

aprendizagem;  

b)  A d imensão t ransdisc ip l inar das at iv idades a desenvolver;  

c)  As competênc ias refer idas no número 2, do presente ar t igo;  

d)  As estratégias de apoio educat ivo d iferenciado;  

e)  A part ic ipação dos a lunos em projetos de l igação entre a Escola, a 

comunidade e o mundo do trabalho.  
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4. A aval iação é um processo real izado d iár ia e cont inuamente.  São e lementos 

fundamentais  no processo aval ia t ivo, os  cons ignados nos cr i tér ios de Aval iação 

de Escola,  onde se inserem como element os aval iat ivos,  entre outros:  

a)  Compor tamento;  

b)  Part ic ipação no t rabalho desenvolv ido em cada aula;  

c)  Fichas de aval iação;  

d)  Trabalhos de casa;  

e)  Trabalhos de grupo;  

f )  Ass iduidade e pontual idade;  

g)  Outras, a def ini r  por cada um dos docentes.  

 

5. A unidade de aval iação adotada é o módulo ou a UFCD, onde se fazem as 

aval iações format iva e sumat iva, expressas numa escala de 0 a 20 valores,  

aprox imados às unidades.  

 

6. As reuniões de aval iação são real izadas em t rês momentos:  

a)  No f inal  do 1º período;  

b)  No f inal  do 2º período;  

c)  No f inal  do 3º período.  

 

7. Faz parte integrante da aval iação a real ização de dois estágios e no f inal do 

curso a Prova de Apt idão Prof iss ional ,  sempre que o d iretor de curso cons idere 

que o a luno reúne as condições necessár ias para a sua real ização e a Prova 

apresente qual idade suf ic iente para ser  apresentada publ icamente.  

 

8. A não apresentação e defesa pública da PAP na época previs ta, não impl ica 

que o aluno não a possa e laborar,  de forma a poder  defendê - la logo que a sua 

s ituação Escolar o permita sob propost a ao Conselho de Direção, pelo d iretor  

de curso.  

 

 

Art igo 101º -  Aval iação após o Ciclo de Formação -  Inscrição e Custos 

 

1. Os alunos que conc luíram a f requênc ia do curso sem aprovei ta mento na 
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to ta l idade dos módulos  deverão sol ic i tar  a sua aval iação,  mediant e a inscr ição 

no módulo em falta,  na secretar ia da Escola apresentando o pagamento de 25€ 

por  módulo, ao professor da d isc ip l ina.  

2. Os alunos que não tenham apresentado a sua PAP, nos prazos previstos e que 

necess item de apoio para a sua real ização,  serão os  própr ios,  a custar  as  

despesas re lat ivamente ao apoio necessár io bem como as inerentes à presença 

do júr i  que a val idará.  

 

 

Art igo 102º -  Prova de Apt idão Prof issional  

 

1. A Prova de Apt idão Prof iss ional é um dos mecanismos de aval iação das Escolas 

prof iss ionais,  determinada pela por tar ia nº 74 -A/2013,  de 15 de fevereiro.  

 

2. Deve o a luno apresentar e defender ,  perante um júr i ,  um projeto, 

consubstanciado num produto,  numa intervenção ou numa atuação, consoante 

a natureza dos cursos, bem como do respet i vo re latór io f ina l  de real ização e 

aprec iação crí t ica,  demonstrat ivo de saberes e competênc ias prof iss ionais  

adquir idos ao longo da formação.  

 

3. Compete ao a luno apresentar um projeto da PAP, centrado em temas e  

problemas perspet ivados e desenvolvidos pelo m esmo, em estre ita l igação com 

o contexto de trabalho. O aluno deverá desenvolver  o seu t rabalho segundo o 

Regulamento da Prova de Apt idão Prof iss ional,  e será devidamente 

acompanhado por  um ou mais  professores/formadores a def in ir  pelo d iretor  de 

curso.  

 

4. A PAP só será presente ao júr i  para defesa públ ica depois  de aprovada pelos  

professores/formadores acompanhantes e d iretor de curso.  

 

5. A aval iação f inal do t rabalho, inclu indo a sua defesa, é da responsabi l idade de 

um júr i  de aval iação.  

 

6. O júr i  de aval iação da PAP é des ignado pelo d iretor  de curso,  devendo 

antecipadamente dar  conhec imento à Direção que dará anuênc ia e terá a 
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seguinte composição:  

a)  O Diretor  Pedagógico da Escola,  que pres ide;  

b)  O Diretor  de Curso;  

c)  Os Acompanhantes de PAP;  

d)  O Or ientador Educat ivo;  

e)  Representante da Autarquia;  

f )  Um representante das assoc iações empresar iais  ou das empresas de 

setores af ins do curso;  

g)  Um representante das assoc iações s indicais  dos setores de at iv idade 

af ins ao curso;  

h)  Personalidades de reconhec ido mér ito na área da formação  prof iss ional 

ou dos setores de at iv idade af ins ao  curso.  

 

7. O júr i  de aval iação para del iberar necessi ta da presença de, pelo menos, quatro 

e lementos, es tando entre e les, obr igator iamente, um dos e lementos a que se  

referem as a líneas a)  a d)  e dois  dos e lem entos a que se referem as al íneas e) 

a g)  do número anter ior ,  tendo o Pres idente da Direção Pedagógica ou Diretor  

Pedagógico, voto de qual idade em caso de empate nas votações ou de 

eventuais decisões mais complexas.  

 

8. Nas suas fa ltas  ou impedimentos o Pres idente da Direção Pedagógica ou 

Diretor Pedagógico é subst i tuído pelo Diretor de Curso ou, no impedimento 

deste, por um professor a des ignar pelo Presidente da Direção Pedagógica ou 

Diretor  Pedagógico.  

 

 

Art igo 103º -  Formação em Contexto de Trabalho  

 

1. A Formação em Contexto de Trabalho,  adiante des ignada de FCT, é um 

conjunto de at iv idades prof iss ionais desenvolv idas sob coordenação e 

acompanhamento da Escola, que v isam a aquis ição e o desenvolvimento de 

competênc ias técnicas re lacionais  e organizaciona is re levantes para o perf i l  de 

desempenho à saída do curso f requentado pelo a luno.  

 

2. A FCT real iza-se em local de trabalho em empresas ou noutras organizações,  
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sob a forma de exper iênc ias de trabalho por um período def in ido pelas por tar ias  

de cada curso e, não estando contemplado na por tar ia, def in ido pela Escola.  

 

3. A FCT pode assumir,  parc ia lmente, a forma de s imulação de um conjunto de 

at iv idades prof iss ionais re levantes para o perf i l  de saída do curso a 

desenvolver  em condições s imilares à do contexto real  de trabalho.  

 

4. Em situações muito excec ionais ,  pode o a luno real izar  a sua FCT, num dos 

serviços da Escola ou empresa propr ietár ia.  

 

 

Art igo 104º -  Organização e desenvolvimento da FCT  

 

1.  A organização e o desenvolv imento da FCT obedece a um plano, e laborado  com 

a par t ic ipação das partes envolv idas e ass inado pelo órgão competente da 

Escola, pela ent idade de acolh imento,  pelo a luno e a inda pelo encarregado de 

educação, caso o a luno seja menor de idade.  

 

2.  O p lano a que se refere o número anter ior ,  depois de ass inado pelas partes,  

será cons iderado parte in tegrante do contrato de formação subscr i to entre a 

Escola e o a luno e encarregado de educação e ident i f ica os objet ivos,  o 

conteúdo,  a programação, o período,  horár io e local  de real ização das 

at iv idades,  as  formas de monitor ização e acompanhamento do a luno,  com a 

ident i f icação dos responsáveis, bem como os d ire i tos e deveres dos d iversos 

intervenientes,  da Escola e da ent idade onde se real iza a FCT.  

 

3.  A concret ização da FCT será antecedida e previs ta por  protocolo enquadrador  

celebrado entre a Escola e a ent idade de acolh imento, o qual  deve promover  

at iv idades prof iss ionais compatíveis e adequadas ao perf i l  de desempenho 

visado pelo curso f requentado pelo a luno.  

 

4.  As at ividades da FCT são desenvolv idas fora  da Escola, numa ent idade de 

acolh imento sob a coordenação da Escola,  cabendo à pr imeira des ignar moni tor  

para or ientar o trabalho desenvolv ido pelo formando.  
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5.  Os a lunos,  nomeadamente quando as at iv idades da FCT decorram fora da 

Escola, têm dire i to a um seguro que garanta a cobertura dos r iscos das  

des locações a que est iverem obr igados, bem como das at iv idades a 

desenvolver .  

 

6.  Os contratos e protocolos refer idos nos anter iores números 2 e 3 não geram, 

nem t i tulam re lações de trabalho subordinado e caducam co m a conc lusão da 

formação para que foram celebrados.  

 

 

Art igo 105º -  Regulamento da Formação em Contexto de Trabalho  

 

1. A FCT reger-se-á,  em todas as matér ias ,  por  regulamento específ ico,  aprovado 

pelo Conselho Pedagógico.  

 

2. O regulamento da FCT def inirá,  obr igator iamente,  e entre outros, o regime 

apl icável  às modal idades efet ivamente encontradas pela Escola para a sua 

operac ional ização,  a fórmula de apuramento da respet iva c lass if icação f inal ,  

com o peso re lat ivo a atr ibuir  às  suas d iferentes modal idades o u etapas de 

concret ização.  

 

 

Art igo 106º -  Classif icações 

 

1. As c lass if icações das d isc ip l inas, da FCT e da PAP expressa -se numa 

classif icação de 0 a 20 valores.  

 

2. A c lass if icação f inal  de cada d isc ip l ina obtém -se pela média ar i tmét ica s imples,  

arredondada às unidades,  das c lass if icações obt idas em cada módulo ou UFCD.  
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Art igo 107º -  Classif icação f inal  

 

1.  A c lass if icação f inal do curso obtém -se mediante a apl icação da seguinte 

fórmula:  

CF= [2MCD+(0,3 FCT+0,7PAP)] /3  

Sendo:  

CF = c lass if icação f inal do curso, arredondada às unidades;  

MCD = média ar i tmét ica s imples das c lass if icações f inais  de todas as d isc ip l inas 

que integram o Plano de estudos do curso,  arredondada às déc imas;  

FCT = c lassif icação da formação em contexto de trabalho,  arredondado às 

unidades;  

PAP = c lass if icação da prova de apt idão prof iss ional ,  arredondada às unidades.  

 

2.  No caso de a  FCT englobar UFCDs, deverá a c lass if icação atr ibuída às UFCD 

e ao Estágio contr ibuir  para a c lass if icação g lobal  da FCT com um peso (%) 

correspondente à carga horár ia a que respei ta, face à duração tota l desta, em 

que:  

a) Class if icação das UFCD -  Soma ar i tmét ica s imples arredondada às 

déc imas;  

b) Class if icação do Estágio -  arredondada às déc imas;  

c) Class if icação f inal da FCT -  arredondada às unidades conforme 

Orientação Técnica nº 2/2016 de setembro;  

 

 

Art igo 108º -  Certif icação 

 

1.  Aos a lunos que conc luem com aproveitamento todos os módulos do p lano de 

estudo, bem como a Formação em Contexto de Trabalho e a PAP, é confer ido:  

a) Um dip loma que cert i f ique a conc lusão do nível  secundár io de educação 

e indique o curso conc luído, respet iva c lassif icação f inal  e o nível  de  

qual i f icações do Quadro Nac ional  de Qual i f icações.  

b) Um cert i f icado de qual i f icações, que indique o nível  de qual i f icação do 

Quadro Nac ional de Qual i f icações e a m édia f inal do curso e d iscr imine 

as d iscip l inas do p lano de estudos e respet ivas c lass if icações f inais, os  
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módulos das d isc ip l inas da componente de formação técnica,  a  

des ignação do projeto e a c lass if icação obt ida na respet iva PAP, bem 

como a c lass if icação da FCT.  
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CAPÍTULO XII  -  CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO  

 

Art igo 109º -  Aval iação 

 

1.  A aval iação destes cursos rege-se pelo Despacho Conjunto nº 453/2004, de 

27 de Julho e ret i f icação nº 1673/2004 de 7 de setembro.  

 

2.  A aval iação inc ide sobre as aprendizagens  previs tas no programa das 

d iscip l inas de todas as componentes de formação e da componente de 

formação prát ica (estágio e Prova de Aval iação F inal)  e expressa -se numa 

escala de 1 a 5.  

 

3.  No iníc io das at iv idades escolares serão def in idos os cr i tér ios e 

procedimentos de aval iação a apl icar tendo em conta a d imensão integra dora 

da aval iação,  nomeadamente:  

 

a) As condições de desenvolv imento personalizado do processo de ens ino 

aprendizagem;  

b) A d imensão t ransdisc ip l inar das at iv idades a desenvolver;  

c) As competênc ias refer idas no nº 2, do presente ar t igo;  

d) As estratégias de apoio educat ivo d iferenciado;  

e) A part ic ipação dos a lunos em projetos de l igação entre a escola, a 

comunidade e o mundo do trabalho.   

 

4.  A aval iação é um processo real izado diár ia e cont inuamente. São e le mentos 

fundamentais  no processo aval iat ivo do a luno:  

a)  Compor tamento;  

b)  Part ic ipação no t rabalho desenvolv ido em cada aula;  

c)  Fichas de aval iação;  

d)  Trabalhos de casa;  

e)  Trabalhos de grupo;  

f )  Ass iduidade e pontual idade;  

g)  Outras, a def ini r  por cada um dos docentes.  

 

5.  As reuniões de aval iação são real izadas em t rês momentos:  
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a)  No f inal  do 1º período;  

b)  No f inal  do 2º período;  

c)  No f inal  do 3º período.  

 

6.  Faz par te in tegrante da aval iação real izar a Formação em Contexto de 

Trabalho e fazer  a defesa públ ica da PAF.  

 

 

Art igo 110º -  Componente de Formação Tecnológica –  Const ituição 

 

1. A Componente de Formação Tecnológica é const i tu ída pelas Unidades de 

Formação de Cur ta Duração (UFCD) da componente de formação tecnológica 

dos referenc iais  de formação do CNQ, que podem, eventualmente, se r  

organizadas em domínios.  

 

2. As UFCD são cer t i f icadas autonomamente e,  por  esse mot ivo,  devem manter  o 

código,  a des ignação, a organização e a carga horár ia.  

 

3. O tota l do c ic lo de formação por componente constante nas matr izes 

curr icu lares das d iferentes t ipologias são as cargas mínimas que devem ser  

lecionadas (Art igo 5.º do Despacho Conjunto n.º  453/2004 -  horas de 

referênc ia) ,  as  quais sempre que possível  podem ser  acresc idas. Ass im, os 

cursos, caso seja completamente inviável lecionar na íntegra a carga h orár ia 

tota l  estabelec ida para cada qual i f icação do CNQ, deverão lecionar  o máximo 

de horas possível,  se lec ionando as UFCD que sejam essenc ia is para cumprir  o 

perf i l  prof iss ional assoc iado.  

 

4. Se o referenc ia l de formação for const i tu ído por  “UFCD Pré -  Def in idas”  e “Bolsa 

de UFCD”, caso este não possa ser  desenvolv ido na íntegra, deverão selec ionar  

em pr imeiro lugar as “UFCD Pré -Def in idas” complementando o referenc ia l com 

as UFCD da “Bolsa de UFCD”,  até ao l im ite máximo da carga horár ia compat ível  

com a duração do ano let ivo.  

 

 

 



 

 

RE.01.00  

Revisão Folha 
REGULAMENTO INTERNO  

DA ESCOLA PROFISSIONAL DE CUBA 

Nº 00 

98/105 
Mês/Ano 00/00 

 

 

 

Art igo 111º -  Componente de Formação Tecnológica –  Assiduidade e 

Aval iação 

 

1. As regras def inidas na legis lação apl icável  aos CEF re lat ivas à ass iduidade 

desta Componente devem continuar a ser apl icadas, ou seja, o a luno não pode 

ter  uma ass iduidade infer ior  a 90% da carga horár ia tota l  das UFCD que 

const i tuem esta Componente, ou da carga horár ia tota l das UFCD que 

const i tuem cada domínio,  quando a Componente de Formação Tecnológica 

est iver organizada por  domínios.  

 

2. A class if icação f inal desta Componente de Formação obtém -se pela média 

ar i tmét ica s imples das c lass if icações obt idas em cada uma das UFCDs que a  

const i tuem, ou através das c lassif icações obt idas em cada domínio que a 

const i tuem. 

 

 

Art igo 112º -  Prova de Avaliação Final  

 

1.  A Prova de Aval iação Final  é um dos mecanismos de aval iação dos Cursos de 

Educação e Formação, determinada pelo Despacho Conjunto 453/2004 de 27 

de Julho,  espec if icamente no capítu lo VI ,  ar t igo 15º.  

 

2.  A Prova de Avaliação Final  (PAF)  cons iste na apresentação e defesa,  perante 

um júr i ,  de um ou mais  trabalhos prát icos,  baseados nas at iv idades do perf i l  de 

competênc ias v isado em cada curso.  

 

3.  Compete ao a luno apresentar  um Projeto da PAF, centrado em temas e 

problemas perspet ivados e desenvolv idos pelo a luno, a par t ir  das or ientações 

emanadas dos órgãos pedagógicos da EPC.  

 

4.  O a luno deverá desenvolver  o seu trabalho segundo o Regulamento da PAF, e 

será devidamente acompanhado por  um ou mais professores da escola a def in ir  

pelo Conselho de Direção .  
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5.  A aval iação f inal  do t rabalho, inclu indo a sua defesa, é da responsabi l idade do 

júr i  de aval iação e deverá ser  traduzida numa class if icação de 0 a 5 valores 

para os cursos de t ipo I I  e  I I I .  Para os Cursos de Formação Complementar ,  t ipo 

V e t ipo VI  expressa-se numa escala de 0 a 20 valores.  

 

6.  O júr i  de aval iação da PAF é des ignado pela d ireção da escola e terá a seguinte 

composição:  

a)  O diretor  pedagógico da escola,  que pres ide;  

b)  O diretor  de curso;  

c)  O acompanhante de PAF;  

d)  O diretor  de turma;  

e)  Um representante das assoc iações empr esar iais  ou das empresas de 

sectores af ins do curso;  

f )  Um representante das assoc iações s indicais  dos sectores de at iv idade 

af ins ao curso;  

g)  Personalidades de reconhec ido mér ito na área da formação prof iss ional 

ou dos sectores de at iv idade af ins ao curso.  

 

7.  O júr i  de aval iação para del iberar  necess ita da presença de,  pelo menos,  três  

e lementos,  es tando entre e les, obr igator iamente, um dos e lementos a que se  

referem as a líneas a) a d) e  dois dos e lementos  a que se referem as a l íneas 

e)a g) do n.º anter ior ,  tendo o Pres idente da Direção Pedagógica ou Diretor  

Pedagógico voto de qualidade em caso de empate nas votações ou de eventuais  

s ituações mais complexas.  

 

8.  Nas suas fa ltas  ou impedimentos o pres idente da Direção Pedagógica ou Diretor  

Pedagógico é subst i tu ído pelo Diretor de Curso ou,  no impedimento deste,  por  

um professor  a des ignar  pelo Pres idente da Direção Pedagógica ou Diretor 

Pedagógico.  

 

 

Art igo 113º -  Componente de Formação Prática  

 

1. A Componente de Formação Prát ica, adiante des ignada de CFP, engloba a 

formação prát ica em contexto de trabalho,  vulgo Estágio,  e PAF.  
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2. O estágio real iza-se em local de trabalho em empresas ou noutras 

organizações,  sob a forma de exper iênc ias de trabalho por  um período def in ido 

pela matr iz do curso .  

 

3. O estágio pode assumir,  parc ia lmente,  a forma de s imulação de um conjunto de 

at iv idades prof iss ionais re levantes para o perf i l  de saída do curso a 

desenvolver  em condições s imilares à do contexto real de trabalho.  

 

4. A c lass if icação do estágio será assegu rada pelo Acompanhante de Estágio em 

estre ita ar t icu lação com o moni tor da Ent idade Enquadradora.  

 

 

Art igo 114º -  Organização e desenvolvimento da FCT  

 

1.  A organização e o desenvolv imento do estágio obedece a um plano, e laborado 

com a par t ic ipação das partes  envolv idas e ass inado pelo órgão competente da 

escola,  pela ent idade de acolhimento, pelo a luno e a inda pelo encarregado de 

educação, caso o a luno seja menor de idade.  

 

2.  O p lano a que se refere o número anter ior ,  depois de assinado pelas partes,  

será cons iderado parte in tegrante do contrato de formação subscr i to entre a 

escola e o a luno e ident i f ica os objet ivos, o conteúdo,  a programação,  o 

per íodo,  horár io e local  de real ização das at iv idades, as  formas de 

monitor ização e acompanhamento do a luno, com a id ent i f icação dos 

responsáveis , bem como os d ire i tos  e deveres dos d iversos intervenientes,  da  

escola e da ent idade onde se real iza o estágio.  

 

3.  A concret ização do estágio será antecedida e prevista em protocolo  

enquadrador  celebrado entre a escola e as ent id ades de acolh imento,  as  quais  

deverão desenvolver at iv idades prof iss ionais  compatíveis e adequadas ao perf i l  

de desempenho visado pelo curso f requentado pelo a luno.  

 

4.  As at iv idades do estágio são desenvolv idas fora da escola,  a or ientadas e 

acompanhadas sob  a coordenação da escola e a ent idade de acolh imento,  
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cabendo à ú l t ima des ignar  monitor para o efe ito.  

 

5.  Os a lunos, nomeadamente quando as at iv idades do estágio decorram fora da 

escola, têm dire ito a um seguro que garanta a cobertura dos r iscos das 

des locações a que est iverem obr igados,  bem como das at iv idades a 

desenvolver .  6 -  Os contratos e protocolos refer idos nos anter iores nºs  2 e 3 

não geram, nem t i tulam relações de trabalho subordinado e caducam com a 

conc lusão da formação para que foram celebrados.  

 

 

Art igo 115º -  Regulamento da Componente de Formação Prática  

 

1.  O estágio reger -se-á,  em todas as matér ias, por regulamento específ ico,  

aprovado pelo órgão competente da escola.  

 

2.  O regulamento do estágio def ini rá, obr igator iamente, e entre outros, o regi me 

apl icável  às modal idades efe t ivamente encontradas pela escola para a sua 

operac ional ização, a  fórmula de apuramento da respe tiva c lass if icação f inal,  

com o peso re lat ivo a atr ibuir  às  suas d iferentes modal idades ou etapas de 

concret ização,  bem como os cr i t ér ios  de des ignação do or ientador  

responsável  pelo acompanhamento dos alunos.  

 

 

Art igo 116º -  Classif icações 

 

1.  As c lass if icações das d isc ipl inas das d iferentes componentes e a CFP 

expressa-se numa c lassif icação de 0 a 5 numa escala.  

 

2.  Nas componentes de form ação soc iocultura l,  c ientí f ica e tecnológica, as 

c lassif icações f inais obtêm -se pela média ar i tmética s imples das c lass if icações 

obt idas em cada uma das disc ip l inas.  

 

3.  A componente de formação prát ica resulta da c lass if icação do estágio e da 

PAF, com a ponderação de 70% e 30%, respet ivamente.  
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Art igo 117º -  Classif icação f inal  

 

A c lass if icação f inal  do curso obtém -se mediante a apl icação da seguinte fórmula:  

 

CF= FSC+FC+2FT+FP 

5 

Sendo:  

CF = c lass if icação f inal do curso;  

FSC = c lass if icação f inal  da componente de formação soc iocul tura l ;   

FC = c lass if icação f inal da componente c ientí f ica;  

FT = c lass if icação f inal da componente tecnológica;   

FP = c lass if icação da componente prát ica.  

 

 

Art igo 118º -  Certif icação 

 

1.  Aos a lunos que conc luam com aprovei tamento o curso t ipo I I ,  terão cert i f icado 

de qual i f icação prof iss ional de nível I I  e a conc lusão do 9º ano de 

escolar idade.  

 

2.  Nos cursos de t ipo I I ,  aos alunos que obtenham nas componentes sociocul tura l  

e c ient í f ica uma c lass if icação igual ou super ior  a 3 e tenham respei tado o 

regime de ass iduidade em todas as componentes, com exceção da 

componente de formação prát ica, poderá ser emit ido um cert i f icado escolar 

de conclusão do 9º ano de escolar idade,  sendo apl icada a seguinte fórmula 

para apurar a c lass if icação f inal :  

CFE = FSC+FC 

2 

Sendo:  

CFE = c lass if icação f inal  escolar;  

FSC = c lass if icação f inal  da componente de formação soc iocul tura l ;   

FC = c lass if icação f inal da componente c ientí f ica.  

 

3.  Se o aluno obt iver aprovei tamento nas componentes tecnológica e prát ica,  
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mas sem aprovação na componente de formação soc iocul tura l  ou c ient í f ica,  

poderá para efe i tos  de conc lusão do curso, real izar exame de equivalênc ia à 

f requênc ia,  no máximo uma disc ip l ina de qualquer  das refer idas component es 

de formação em que não obteve aprovei tamento.  

 

4.  Se o a luno obteve aprovei tamento numa ou mais componentes de formação, 

mas não suf ic ientes para conc lusão do curso,  poderá requerer  a cert i f icação 

das componentes de formação em que obteve aprovação.  

 

5.  Se o a luno só obt iver aprovação em algumas discip l inas, poderá ser passada 

uma cer t idão comprovat iva do aproveitamento nessas d isc ip l inas.  

 

6.  Para efei tos de conc lusão do curso com aproveitamento deve ser cons iderada 

a assiduidade do a luno, a qual não pode ser in fer ior  a 90% da carga horár ia  

tota l de cada d iscip l ina. Para efe i tos da conclusão da componente de 

formação prát ica com aproveitamento deve ser cons iderada a ass iduidade do 

a luno,  a qual não pode ser infer ior  a 95% da carga horár ia.  

 

 

Art igo 119º -  Assiduidade 

 

1. O dever de ass iduidade impl ica para o a luno, quer a presença na sala de aula 

e demais  locais  onde se desenvolva o trabalho escolar quer  uma at i tude de 

empenho inte lectual  e compor tamental adequada,  de acordo com a sua idade,  

ao processo de ens ino e aprendizagem. 

 

2. A fa lta é a ausência do a luno a uma aula ou a outra at iv idade de f requência 

obr igatór ia, com regis to desse fac to no l ivro de ponto. Há tantas fa l tas quantos 

os tempos de ausência do a luno.  

 

3. As fal tas dadas podem ser  c lass if icadas como just i f icadas ou injust i f icadas.  

 

4. Para efe i tos  de conclusão do curso com aprovei tamento deve ser cons iderada 

a ass iduidade do aluno,  a qual não pode ser infer ior  a 90% da carga horár ia 

tota l  de módulo ou UFCD de cada d isc ip l ina.  Para efe itos  da conc lusão da  
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componente de formação prát ica com aproveitamento deve ser  cons iderada a 

ass iduidade do aluno, a qual  não pode ser  in fer ior  a 95% da carga horár ia.  

 

5. Quando a fa l ta de ass iduidade do a luno for  devidamente just i f icada,  a escola 

deverá:  

a)  Assegurar  o prolongamento das at iv idades até ao cumprimento do número 

tota l  de horas de formação estabelecidas ou o desenvolv imento de 

mecanismos de recuperação,  tendo em vis ta o cumpr imento dos objet ivos 

de aprendizagem;  

b)  O per íodo de FCT poderá ser pro longado,  a f im de permit i r  o cumprimento  

do número de horas estabelec ido.  

6. A escola assegurará a oferta integral  do número de horas de formação previsto 

na matr iz dos cursos, adotando, para o efe i to, todos os mecanismos de 

compensação ou subst i tuição previstos na le i e nos respetivos estatutos ou 

regulamentos internos.  

 

7. Dada a natureza de Financ iamento da Escola, esta apenas assegurará o 

consubstanciado no ponto 5 deste art igo, de acordo com o c ic lo de formação 

de cada curso.  
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CAPÍTULO XIII  -  DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art igo 120º -  Disposições Finais  

 

1.  Este regulamento fo i e laborado para a Escola Prof iss ional de Cuba, tendo como 

base a legis lação em vigor  e a t ipologia de formação minis trada e os a lunos .  

 

2.  Este Regulamento deve ser revis to sempre que se cons iderar  necessár io .  

 

3.  Este Regulamento, nos pontos não contemplados, estará sempre suje ito ao 

legis lado super iormente.  

 

4.  Os casos omissos neste Regulamento Interno poderão ser  resolv idos pelo 

Conselho de Direção ou pelo Conselho Pedagógico,  conforme o teor  de cada 

situação, tendo em conta a legis lação em vigor .  

 

5.  Conforme o ponto 2, do presente art igo, este Regulamento Interno foi revisto e 

atual izado de acordo com a legis lação em vigor  em 20 de novembro de  2019.  

 

 


