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INTRODUÇÃO 
 

 
A autonomia das escolas consiste 

no poder que lhes é reconhecido pela 
Administração Educativa, no sentido de 
poderem tomar decisões nos domínios 
estratégico, pedagógico, administrativo, 
financeiro e organizacional. Com o objec-

tivo de poderem concretizar, cabal e efi-
cazmente, a sua autonomia, as Escolas 
dispõem de três instrumentos de gestão: 
O Projecto Educativo, o Regulamento 
Interno e o Plano Anual de Escola. 

 
O Regulamento Interno é o docu-

mento que define o regime de funciona-
mento da Escola, de cada um dos seus 
órgãos de administração e gestão, das 
estruturas de gestão intermédia e dos 
serviços, bem como os direitos e deveres 
dos membros da comunidade escolar. 

 

O actual regime de administração e 
gestão dos estabelecimentos de ensino, 
consta do Decreto Legislativo Regional 
n.º 4/2000/M, de 31 de Janeiro, alterado 
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 
21/2006/M, de 4 de Julho, permite às 
escolas manterem e cumprirem um tron-
co comum de normas, aplicável a todos 
os estabelecimentos públicos de ensino 
básico e secundário da RAM, bem como a 
criação de normas regulamentares pró-
prias, de e para cada estabelecimento, 
de acordo com as suas capacidades e 
potencialidades humanas e organizati-

vas. 
A nossa escola é/será aquilo que 

todos e cada um de nós (alunos, profes-
sores, funcionários, pais e encarregados 
de educação) formos capazes de cons-
truir, ou quisermos que ela seja. A nossa 

escola tem, agora, a possibilidade de 
construir e gerir a sua própria cultura 
organizacional. 

 
A participação de todos é determi-

nante para se atingir níveis de excelên-
cia. 

 

PARTE I 

PRINCÍPIOS GERAIS, INSTALA-
ÇÕES E REGIME DE FUNCIONA-

MENTO 

CAPÍTULO I 

DEFINIÇÃO E OBJECTO 

 
Artigo 1.º 

Objecto e âmbito 
 
1. O presente regulamento define os 
órgãos, serviços e estruturas da Escola 
Secundária Jaime Moniz, adiante desig-

nada por Escola, regula o seu funciona-
mento e estabelece os direitos e deveres 
dos membros que constituem a comuni-
dade escolar. 
2. As disposições contidas neste regula-
mento aplicam-se a toda a comunidade 
escolar e, ainda, a todos aqueles que se 
desloquem à Escola e não poderá contra-
riar lei ou regulamento regional ou local, 
sobre matérias que se destina a regular. 
 

Artigo 2.º 
Divulgação do regulamento interno 

da Escola (RIE) 
 
O Regulamento interno é de divulgação 
obrigatória a todos os membros da 
Comunidade Educativa, no início de cada 
ano lectivo e, para tal, encontra-se dis-
ponível para consulta permanente, nos 

locais seguintes: 
 

a) No sítio da Escola; 
b) Na Biblioteca; 
c) No Gabinete dos Directores de Turma; 
d) Na Papelaria/Reprografia; 
e) No Gabinete do Aluno; 

f) No Gabinete das Coordenadoras de 
Ano 
g) No Gabinete da Associação de Estu-
dantes; 
h) No Gabinete da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação; 
i)  Nos Serviços Administrativos; 
j) Na Assessoria Jurídica. 
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CAPÍTULO II 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

 
Artigo 3.º 

Identidade 
 
A nossa Escola é uma instituição 

com uma vivência própria que lhe confe-

re uma matriz específica, uma cultura 
organizacional e uma identidade pró-
prias. Tem como lema “Tradição e Inova-
ção”. 
 

Artigo 4.º 
Símbolos identificadores da Escola 

 
1. Designação: Escola Secundária Jaime 
Moniz (Liceu do Funchal). 
2. Patrono: Jaime Constantino Moniz, 
professor, pedagogo e político do século 
XIX. 
3. Dia da Escola: 13 de Janeiro, data da 

designação oficial do Liceu Jaime Moniz. 
4. Bandeira: A Escola tem uma bandeira 
que é hasteada no dia da Escola, em 
ocasiões solenes ou outras. 
5. Logótipo: A Escola tem o seguinte 
logótipo que deve ser usado em todos os 
documentos oficiais. 

Autoria do Escultor Ricardo Velosa: “Com 
esta marca pretendi sintetizar o espírito 
de grande diversidade, dinâmica e esta-
bilidade da Escola Secundária Jaime 
Moniz. 
É uma janela que se abre para um mun-
do luminoso, susceptível de nos projectar 
para novas aventuras: é nessa escola, a 
Jaime Moniz, que terás que descobrir, 
naquilo que parece já descoberto, os 
novos caminhos que terás de trilhar em 
busca de um mundo mais equilibrado e 
sedutor”. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Hino: Título: “Velho Liceu, Escola 
de Jaime Moniz”- Letra da Professora 
Irene Lucília e Música do Maestro Vítor 
Costa. 

7. Cor: A cor identificativa da Escola é a 
cor preta, considerada como a cor aca-
démica. 
 

Artigo 5.º 
Dia da Escola 

 

1. O dia da Escola é o dia 13 de Janeiro, 
data da designação oficial de Jaime 
Moniz atribuída ao Liceu. 
2. Nesta efeméride a Escola desenvolve 
diversas actividades e iniciativas promo-
toras de um conjunto de valores que são 
constitutivos da sua identidade entre as 
quais se destacam: 

a) Homenagem aos professores e fun-
cionários aposentados no ano lectivo 
anterior; 
b) Entrega de prémios aos melhores 
alunos dos diversos anos de escolari-
dade que se distinguiram pelos resul-

tados e mérito no ano lectivo anterior, 
ao melhor aluno do secundário e ao 
aluno que se destaque na vertente 
cidadania, nos termos do RIE e do 
quadro de valor e excelência. 

3. Quando o “dia da Escola” coincidir com 

um fim-de-semana ou um feriado, será 
celebrado no primeiro dia útil seguinte. 
 

CAPÍTULO III 

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

 
SECÇÃO I 

AMBIENTE ESCOLAR, ACESSO, CIR-
CULAÇÃO E SEGURANÇA 

 
Artigo 6.º 

Convivência na escola 
 

1. Os espaços escolares devem ser pre-
servados e conservados por todos no 
sentido de propiciar um ambiente aco-
lhedor e facilitador das relações interpes-
soais. Assim, todos têm o dever de con-

tribuir para a conservação e preservação 
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do material escolar e do mobiliário, para 
a limpeza e higiene de toda a escola 
(colocando os detritos, papéis e outros 
materiais nos recipientes próprios) e 

conservação dos espaços verdes. 
2. Do mesmo modo, não é permitido uti-
lizar linguagem grosseira e ofensiva. 
3. Revestem especial gravidade as atitu-
des e os comportamentos que possam 
pôr em perigo a saúde ou a integridade 
física e/ou psicológica de quaisquer pes-

soas que se encontrem nas instalações 
da Escola. 
 
 

Artigo 7.º 
Acesso e segurança 

 
1. Por razões de segurança e funcionali-
dade, o direito de acesso aos espaços da 
escola é controlado por um sistema de 
vídeo-vigilância e pelo uso de um cartão 
magnético de identificação. 
2. A entrada de acesso dos alunos é con-
trolada, numa 1.ª fase, por um técnico 

de segurança e o acesso ao interior da 
escola faz-se mediante o uso do cartão 
magnético digitalizado. Sempre que um 
aluno não seja portador do seu cartão 
magnético de identificação, deverá diri-
gir-se à papelaria para obter um cartão 

provisório de identificação. 
3. Qualquer pessoa não pertencente à 
comunidade escolar que se dirija à escola 
deve aceder pela porta principal e ser 
identificada. 
4. Este acesso realiza-se nos seguintes 
moldes: 

a) Apresentação do bilhete de identi-
dade/cartão de cidadão ou documen-
to equivalente ao funcionário que se 
encontra na portaria, o qual fornece-
rá ao visitante um cartão que será 
devolvido no final da visita; 
b) Encaminhamento da pessoa para 

o serviço/contacto pretendido. 
 

Artigo 8.º 
Plano de prevenção e emergência 

 
A Escola possui um plano de pre-

venção e de emergência que consta dos 
anexos  a este regulamento. 

Artigo 9.º 
Procedimento em caso de acidente 

 
1. Em caso de acidente deve ser chama-

do o funcionário ou professor mais pró-
ximo para avaliar a situação. 
2. Avaliada, sumariamente, a situação, a 
mesma deve ser, de imediato, comuni-
cada ao Conselho Executivo ou seu 
representante. 
3. No caso do sinistrado ter necessidade 

de ser conduzido aos serviços hospitala-
res devem ser tomadas as seguintes 
providências: 

a) O assistente operacional em ser-
viço na porta principal deve, de ime-
diato, chamar uma ambulância; 
b) O técnico do SASE deve: 
- Preparar toda a documentação 
necessária e entregá-la a quem 
acompanhar o sinistrado; 

- Verificar que o sinistrado é 
acompanhado pelo funcionário 
em serviço ou por pessoa indi-
cada pelo Conselho Executivo. O 

acompanhante deve aguardar no 
hospital pela alta do acidentado 
ou pela chegada do encarregado 
de educação, ou quem as suas 
vezes fizer; 
- Informar da situação o familiar 

mais próximo do sinistrado. 
 
 

 
 

SECÇÃO II 
REGIME DE FUNCIONAMENTO 

 
Artigo 10.º 

Funcionamento das aulas 
 
1. As aulas funcionam em blocos de 90 
minutos e aulas de 45 minutos. 
2. Após cada bloco de 90 minutos existe 

um intervalo de 15 minutos. No turno 
nocturno o primeiro intervalo é de 10 e 
os restantes de 5 minutos. 
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3. A duração das aulas é a seguinte: 
 

Manhã 
 

Tarde Noite 

08.00 – 
09.30 

13.15 
– 
14.45 

19.00 
– 
20.30 

09.45 – 
11.15 

15.00 
– 
16.30 

20.40 
– 
22.10 

11.30 – 
13.00 

16.45 
– 
18.15 

22.15 
– 
23.45 

 
4. Os alunos devem ocupar os lugares 
que lhes forem atribuídos pelo Director 
de Turma ou pelo professor da disciplina. 
5. O docente é sempre o primeiro a 
entrar e o último a sair da sala de aula. 
6. Sempre que o professor, ao entrar 
numa sala de aula, verifique situações de 
dano, desarrumo ou falta de limpeza, 

deverá comunicar ao auxiliar de acção 
educativa do corredor para que a sala 
seja limpa e arrumada e os autores 
sejam identificados e responsabilizados. 
7. Enquanto dura a aula o professor é 
responsável pela conservação do mate-
rial didáctico e do mobiliário existente na 
respectiva sala. 
8. É também da responsabilidade do pro-
fessor verificar o estado de limpeza e de 
arrumação da sala. Após a aula o quadro 
e o chão devem ficar limpos e o material 
arrumado e em bom estado. 
9. Se a aula for ministrada em espaço 

exterior à escola, o professor deve 
informar os Encarregados de Educação, e 
obter autorização prévia destes, bem 
como do Conselho Executivo. 
10. As aulas decorrem nas salas indica-
das no horário. Se, por motivo justifica-
do, o professor necessitar de mudar de 
sala, essa mudança só poderá processar-
se com a prévia autorização do Conselho 
Executivo e mediante informação atem-
pada aos alunos e ao docente a quem se 
encontra atribuída essa sala. 
 
 

 

 
Artigo 11.º 

Início e fim das aulas 
 

1. O início de cada aula é assinalado por 
um toque de entrada, seguido de um 
outro, passados 10 minutos, no primeiro 
tempo de cada turno, e de 5 minutos nos 
restantes. 
Aos alunos que compareçam após essa 
tolerância poderá ser facultada a possibi-

lidade de assistir às aulas, mas com falta 
de presença, da qual devem ser avisa-
dos. 
2. As aulas iniciam-se com a entrada do 
professor na sala de aula e terminam 
logo após o toque de saída, mas median-
te autorização do professor. 
3. Após o toque de entrada para a sala 
de aula, os alunos devem dirigir-se para 
junto da respectiva sala e aguardar a 
chegada do professor. 
4. Após o período de tolerância e depois 
do assistente operacional confirmar a 
ausência do professor, os alunos devem 

aguardar pelo docente em regime de 
substituição. Haverá lugar a marcação de 
falta sempre que um aluno se ausentar. 
 

Artigo 12.º 
Funcionamento das disciplinas de 

Educação Física 
e do Curso Tecnológico de Desporto 

 
1. As aulas práticas de Educação Física 
terminam 10 minutos antes do toque de 
saída. 
2. Os alunos devem tomar banho e ves-
tir-se rapidamente e sair das instalações 
até ao primeiro toque da aula seguinte. 
3. A circulação dos alunos dos vestiá-
rios/balneários para espaços desportivos 
ou para as aulas de outras disciplinas 
deverá ser feita sem atravessar os refe-
ridos espaços. 

4. Por questões de segurança dos alunos, 
durante as aulas não é permitido o uso 
de brincos, fios, anéis, colares, pulseiras, 
relógios, ou outro tipo de material con-
tundente. 
5. Qualquer problema de saúde do aluno 
que condicione a sua participação activa 
nas actividades curriculares ou de com-
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plemento curricular deve ser comunicado 
ao director de turma. 
6. A ausência de qualquer peça de equi-
pamento pessoal, que impeça a partici-

pação nas actividades de aula, implica a 
marcação de uma falta. 
Dado que se trata de uma condição 
imprescindível à participação na aula, 
uma "falta de equipamento" equivale a 
uma falta de presença, visto que o aluno 
fica impedido de participar efectivamente 

na aula. 
7. Todo o aluno em condições de saúde 
que lhe permitam "ir à Escola" está tam-
bém em condições de beneficiar da aula 
de Educação Física e das aulas do Curso 
Tecnológico de Desporto, se necessário 
de forma diferenciada, pelo que não há 
dispensas destas aulas. 
8. Os alunos, temporariamente impossi-
bilitados de praticar actividades físicas, 
serão envolvidos na componente teórica 
da disciplina ou outras tarefas, como, por 
exemplo: arbitragem, organização e ges-
tão, avaliação do trabalho dos colegas, 

ajudas e correcções, etc. Deste modo, é 
condição necessária apresentarem-se 
devidamente equipados. 
9. Os alunos com contra-indicações para 
a prática das actividades físicas deverão 
apresentar atestado médico. 

10. Não sendo o atestado médico explíci-
to sobre as incapacidades ou deficiências 
físicas ou mentais, que determinam a 
impossibilidade, permanente ou tempo-
rária, de o aluno participar normalmente 
nas actividades de ensino-aprendizagem 
da disciplina de Educação Física, deverá 
ser solicitado, para além de outra docu-
mentação que se considere necessária, 
um relatório médico, em que se especifi-
quem muito claramente: 

-as actividades físicas que estão 
interditas ao aluno; 
-as actividades físicas que são per-

mitidas de um modo condicionado; 
-as actividades físicas que, por 
serem benéficas para o aluno, 
podem ser praticadas sem contra-
indicação. 

 
 
 

SECÇÃO III 
OCUPAÇÃO PLENA DE TEMPOS ESCO-

LARES 
 

Artigo 13.º 
Organização das actividades educa-

tivas 
 
1. A Escola é responsável pela organiza-
ção e execução das actividades educati-
vas a proporcionar aos alunos durante o 

período de tempo em que estes perma-
necem no espaço escolar. 
2. O docente que assegurar a ocupação 
dos períodos de ausência lectiva (aulas 
de substituição/actividades de substitui-
ção) regista o sumário das actividades 
realizadas e as faltas dos alunos. 
3. É obrigatória a frequência às 
aulas/actividades de substituição, sendo 
a ausência do aluno considerada falta à 
disciplina registada no respectivo horário. 
 

Artigo 14.º 
Aulas de substituição 

 
1. O docente que pretenda ausentar-se 
ao serviço deve, sempre que possível, 
entregar ao Conselho Executivo o plano 
de aula da turma a que tenciona faltar. 
2. A não comunicação da intenção de fal-

tar e a não apresentação do plano de 
aula constituem fundamento bastante 
para injustificação da falta dada, sempre 
que a mesma dependa de autorização ou 
possa ser recusada por conveniência ou 
necessidade de funcionamento do servi-
ço. 
3. Em caso de ausência do docente titu-
lar da turma às actividades lectivas pro-
gramadas, o Conselho Executivo deve 
providenciar para que a aula correspon-
dente seja leccionada por um docente 
com formação adequada, sendo atribuí-
da, preferencialmente, a docentes do 

quadro, profissionalizados ou com habili-
tação própria cuja componente lectiva 
possa ser completada. 
4. As actividades a desenvolver na aula 
de substituição, além da leccionação, 
podem ser as seguintes: 

a) Realização de fichas de trabalho 
deixadas pelo professor a substituir, 
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caso o mesmo tenha avisado, pre-
viamente, que iria faltar; 
b) Visionamento de vídeos ou diapo-
sitivos, relacionados com os conteú-

dos programáticos do ano curricular 
dos alunos; 
c) Esclarecimento de dúvidas das 
matérias relacionadas com as disci-
plinas leccionadas pelo professor 
substituto. 

 

Artigo 15.º 
Actividades de substituição 
 

1. Quando não for possível realizar acti-
vidades curriculares lectivas nas condi-
ções previstas no número anterior, 
devem ser organizadas, no bloco de tra-
balho de escola (TE) actividades de enri-
quecimento curricular que possibilitem a 
ocupação efectiva dos alunos. 
2. Para efeitos do disposto no número 
anterior, devem ser consideradas, entre 
outras, as seguintes actividades educati-
vas: 

a) Actividades de estudo em salas de 
aula; 
b) Clubes temáticos; 
c) Actividades de uso de tecnologias 
de informação e comunicação; 
d) Leitura orientada; 

e) Pesquisa bibliográfica orientada; 
f) Actividades desportivas orienta-
das; 
g) Actividades oficinais, musicais e 
teatrais; 
h) Ensinar a estudar; 
i) Debater temas da actualidade. 

 
Artigo 16.º 
Permutas 

 
1. A substituição de docentes pode ser 
efectuada, preferencialmente, mediante 
permuta da actividade lectiva programa-

da entre docentes da mesma turma, 
desde que sejam salvaguardados princí-
pios de natureza pedagógica e os inte-
resses dos alunos. 
2. A substituição de docentes referida no 
n.º 1 deve ser, previamente, autorizada 
pelo Presidente do Conselho Executivo. 

 

Artigo 17.º 
Registo das actividades lectivas e 

controlo da assiduidade e pontuali-
dade dos docentes 

 
1. O registo da pontualidade e da assi-
duidade dos docentes à sua componente 
lectiva, bem como o registo dos sumários 
das aulas, das faltas dos alunos e das 
actividades da turma é feito com recurso 
ao programa informático Place/Sumários. 

2. Para tal, nos computadores de rede 
existentes nas salas de aula, os docen-
tes, fazendo uso do número de identifi-
cação de utilizador e de uma palavra 
“passe” pessoal e intransmissível, assina-
lam a sua presença na sala, com uma 
tolerância permitida pelo programa de 10 
minutos; 
3. No referido computador o docente 
marca as faltas aos alunos e escreve o 
sumário. 
4. Regista, atempadamente na agenda, 
as datas dos testes e/ou outros instru-
mentos de avaliação, visitas de estudo e 

entrega de trabalhos, de modo a serem 
evitadas sobreposições e os Pais e Encar-
regados de Educação poderem saber as 
obrigações dos seus educandos. 
5. No final da aula o docente deverá sair 
do programa. 

6. Quando, por motivos não imputáveis 
ao docente, não for possível aceder ao 
programa informático durante a aula, o 
professor, obrigatoriamente, até ao dia 
seguinte, deve preencher um impresso 
próprio, dirigido ao Presidente do Conse-
lho Executivo, com a indicação do motivo 
por que não pôde escrever o sumário, o 
registo do sumário e das faltas dos alu-
nos. 
 

Artigo 18.º 
Faltas de material 

 

1. No início do ano escolar, cada profes-
sor deve informar os alunos do material 
indispensável às actividades escolares 
regulares, de acordo com as regras esta-
belecidas pelo grupo disciplinar. 
2. Compete ao director de turma infor-
mar os alunos e encarregados de educa-
ção sobre os efeitos legais das faltas de 
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material. De acordo com a deliberação 
do Conselho Pedagógico a falta de mate-
rial registada tem efeitos legais de uma 
falta de presença nos termos do n.º 4 e 

pode apenas ser relevada depois da sua 
justificação ser aceite pelo Director de 
Turma. 
3. O professor faz um registo pessoal, 
sempre que o aluno comparece na sala 
de aula sem o material didáctico a que 
está obrigado. 

4. Regista no sumário uma falta a partir 
do momento em que aquela situação 
ocorra três vezes seguidas, ou quatro 
vezes alternadas. A falta deve ser comu-
nicada ao director de turma. 
5. A situação prevista no n.º 4 não se 
aplica à disciplina de Educação Física. 
 

Artigo 19.º 
Divulgação da informação 

 
1. Toda a informação afixada na Escola 
ou lida nas salas de aula tem que ser do 
conhecimento da Direcção Executiva que 

autoriza a sua divulgação, rubricando-a e 
datando-a. 
2. A informação de interesse é afixada 
em diferentes locais, de acordo com a 
seguinte orientação: 

a) Alunos – Pátios, bares de alunos e 

outros locais que se considere ade-
quados para uma melhor e eficaz 
informação; 
b) Professores – Salas de Professo-
res; 
c) Funcionários – Placar dos Funcio-
nários; 
d) Pais e Encarregados de Educação 
– Por correio ou por intermédio dos 
alunos. 

3. As informações relacionadas com os 
coordenadores de departamento, delega-
dos e directores de turma são directa-
mente colocadas nas gavetas que se 

encontram no gabinete dos directores de 
turma. 
4. As informações de carácter geral são 
divulgadas por meio de circulares inter-
nas, afixadas na escola e lidas nas salas 
de aula. 
5. As orientações para o bom funciona-
mento da Escola circulam sob a forma de 

ordens de serviço e são afixadas nos 
locais indicados no n.º 2. 
 

Artigo 20.º 

Convocatórias das reuniões 
 
1. As reuniões ordinárias são convocadas 
com 72 horas de antecedência. 
2. As reuniões extraordinárias são con-
vocadas com 24 horas de antecedência e 
confirmadas por telefone. 

3. As convocatórias são públicas e afixa-
das nos locais referidos no n.º 2 do arti-
go 19.º. 
 

Artigo 21.º 
Actas e relatórios 

 
1. Com o objectivo de uma avaliação 
interna e numa perspectiva de uma 
melhoria constante dos diferentes servi-
ços, todos os coordenadores, delegados, 
directores de turma e outros serviços 
deverão apresentar um relatório circuns-
tanciado da sua actividade durante o ano 

lectivo. 
2. A data limite da apresentação do rela-
tório é 15 de Julho. 
3. Em todas as reuniões é obrigatória a 
elaboração de actas e a assinatura da 
folha de presenças. 

4. As folhas de presença deverão ser 
entregues, após a reunião, no Conselho 
Executivo. 
 

Artigo 22.º 
Serviço de exames 

 
1. As convocatórias para o serviço de 
vigilância de exames são afixadas em 
placares específicos, em listas nominais, 
com uma antecedência mínima de 48 
horas e em local reservado para esse 
efeito. 
2. As faltas a serviço de exames, bem 

como a reuniões de avaliação sumativa 
dos alunos, apenas podem ser justifica-
das por casamento, por maternidade e 
paternidade, por nascimento, por faleci-
mento de familiar, por doença, por doen-
ça prolongada, por acidente em serviço, 
por isolamento profiláctico e para cum-
primento de obrigações legais, tal como 
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regulado na lei ou outras situações 
legalmente previstas. 

 
Artigo 23.º 

Semanários/horários 
 

1. A elaboração dos horários é da res-
ponsabilidade do Presidente do Conselho 
Executivo e deve obedecer aos critérios 
gerais definidos pelo Conselho Pedagógi-
co. 

2. Na elaboração dos horários serão pri-
meiramente consideradas as disciplinas 
que necessitam de salas ou instalações 
específicas (oficinas, laboratórios, insta-
lações específicas de Educação Física). 
3. O número de tempos curriculares de 
cada disciplina, bem como a sua distri-
buição, deverão ser cuidadosamente 
verificados nos planos de estudo e crite-
riosamente distribuídos pelos dias da 
semana, evitando-se, tanto quanto pos-
sível, o lançamento em dias consecutivos 
de disciplinas com dois ou três blocos 
semanais. 

 
Artigo 24.º 

Horários dos docentes 
 
1. A atribuição de serviço docente tem 
como princípio orientador a defesa da 

qualidade do ensino e os legítimos inte-
resses dos alunos e é pautada por crité-
rios de bom aproveitamento dos recursos 
disponíveis, maximizando a rentabilidade 
da formação dos docentes. 
2. Ao docente titular de formação que 
confira habilitação própria para dois ou 
mais grupos de recrutamento pode ser 
atribuída a leccionação de disciplinas 
para as quais detenha formação adequa-
da, independentemente do grupo pelo 
qual foi recrutado. 
3. O serviço docente não deve ser distri-
buído por mais de dois turnos, podendo, 

excepcionalmente, e se as condições da 
Escola assim o exigirem, incluir-se num 
terceiro turno do horário dos docentes a 
participação em reuniões de natureza 
pedagógica. 
4. Não é permitida a distribuição ao 
docente de mais de seis horas lectivas 
consecutivas (3 blocos). 

5. Nos horários dos professores, na 
medida do possível, dever-se-á ter em 
conta: 

a) As preferências indicadas pelo 

professor; 
b) Uma distribuição equilibrada das 
horas lectivas e dos níveis de ensino; 
c)  A não atribuição de mais de três 
disciplinas/níveis com conteúdos 
programáticos diferentes. 

6. A prioridade na escolha dos horá-

rios/semanários do corpo docente obede-
cerá ao critério de classificação profissio-
nal, mais tempo de serviço após a profis-
sionalização e às seguintes prioridades: 

a) Professores do Quadro de Nomea-
ção Definitiva; 
b) Professores do Quadro de Nomea-
ção Definitiva – Requisitados/ 
Destacados; 
c) Professores do Quadro de Zona 
Pedagógica: 
1. Reconduzidos; 
2. Afectos; 
3. Destacados. 

d) Professores Contratados – profis-
sionalizados; 
e) Professores Contratados – com 
habilitação própria. 

7. Em caso de empate, deverão ser 
observados os seguintes critérios: 

a) Mais tempo de serviço no quadro 
da Escola; 
b) Mais tempo de serviço após a pro-
fissionalização; 
c) Mais tempo de serviço antes da 
profissionalização; 
d) Mais idade. 
 

Artigo 25.º 
Horários dos alunos 

 
Na elaboração dos horários dos alunos 
ter-se-á em conta os seguintes critérios: 

a) Não atribuição de mais de 3 blo-

cos de 90 minutos seguidos; 
b) Na atribuição de um máximo de 5 
blocos de 90m por dia, alternar aulas 
teóricas com aulas práticas, de acor-
do com as condições específicas da 
Escola; 
c) Inexistência de tempos lectivos 
vagos “furos” em cada um dos tur-
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nos, manhã, tarde e noite, à excep-
ção do período do almoço; 
d) Todos os horários devem ter, pelo 
menos, duas manhãs ou duas tardes 

livres. 
 

 
Artigo 26.º 

Critérios gerais de constituição das 
turmas 

 

1. Na constituição das turmas devem 
prevalecer critérios de natureza pedagó-
gica definidos pelo Conselho Pedagógico, 
competindo ao Conselho Executivo apli-
cá-los no quadro de uma eficaz gestão 
dos recursos humanos e materiais exis-
tentes e no respeito pelas regras cons-
tantes na legislação em vigor. 
2. Na elaboração das turmas deverá con-
siderar-se: 

a) O nível etário dos alunos; 
b) A estrutura curricular e, na medi-
da das possibilidades da Escola, as 
opções dos alunos; 

c) Uma distribuição equitativa, pelas 
várias turmas, dos alunos que apre-
sentam dificuldades de aprendiza-
gem. 

3. Na medida do possível, deverá man-
ter-se a constituição das turmas de ano 

para ano. 
4. Os alunos retidos e aqueles que 
tenham causado problemas disciplinares 
deverão ser distribuídos pelas diferentes 
turmas, de acordo com as indicações do 
último conselho de turma. 
5. O número de alunos por turma, tendo 
em conta a disponibilidade e as caracte-
rísticas das instalações, deve ter uma 
média entre 20-24 alunos, não devendo 
exceder os limites rígidos de 24 alunos 
por turma, no máximo, e de 15 alunos 
por turma, no mínimo. 
 

Artigo 27.º 
Atribuição de turmas com alunos 

familiares do professor 
 

1. Não poderão ser atribuídas aos pro-
fessores turmas em que se encontrem 
integrados familiares seus, a saber, 

parente ou afim em linha directa ou até 
ao 2º grau na linha colateral. 
2. A não aplicação desta norma só pode-
rá verificar-se se existir uma só turma e, 

por força dessa circunstância, não ser 
possível atribuir o serviço a outro docen-
te.  
 
 

SECÇÃO IV 
REGIMES DE FREQUÊNCIA E AVA-

LIAÇÃO 
 

Artigo 28.º 
Avaliação dos alunos 

 
O regime de avaliação dos alunos 

consta de documento aprovado em Con-
selho Pedagógico tendo sido elaborada 
uma brochura específica que foi entregue 
a todos os directores de turma e a toda a 
comunidade escolar e que fará parte de 
um anexo a este regulamento. 

 
 

SECÇÃO V 
INSTALAÇÕES 

 
Artigo 29.º 

Localização 
 

A Escola situa-se no Largo Jaime 
Moniz, freguesia de Santa Maria Maior, 
concelho do Funchal. 

 
Artigo 30.º 

Instalações 
 
A Escola possui dois edifícios ape-

trechados com salas de aula, auditórios, 
laboratórios, salas de professores, sala 
de funcionários, salas de apoio e atendi-
mento a encarregados de educação e 
alunos, cantina, bares de alunos, repro-
grafia, biblioteca e papelaria. Comuns 

aos dois edifícios existem diversas insta-
lações desportivas: Pavilhão gimnodes-
portivo, campo de futebol com relva sin-
tética, polidesportivo, piscina coberta, 
ginásio, salão de festas, sala de muscu-
lação da piscina e sala de esgrima. 
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Artigo 31.º 
Cedência de instalações 

 
1. A Escola poderá ceder espaços tempo-
rariamente, a título gratuito ou oneroso, 
a entidades externas à Escola. 
2. A cedência de instalações é da compe-
tência do Presidente do Conselho Execu-
tivo, ouvido o Conselho Administrativo. 

3. São condições prévias para a cedência 
de instalações: 

a) Não estarem a ser utilizadas pela 
comunidade escolar; 
b) O pedido de cedência das instala-
ções, pelo utilizador e o respectivo 
contrato, serem reduzidos a escrito; 
c) Ter a situação fiscal regularizada. 

4. No contrato de cedência de instalações 
devem constar, obrigatoriamente: 

a) A identificação das partes; 
b) A duração do contrato; 
c) As contrapartidas, pecuniárias ou 
outras, a prestar pelo utilizador; 

d) Caso o entenda conveniente, 
poderá a Escola exigir a prestação de 
garantia do bom cumprimento do 
contrato por parte do utilizador. 
 

 

Artigo 32.º 
Serviços públicos 

 
1. A Escola dispõe dos seguintes serviços 
acessíveis ao público: 

a) Serviços administrativos reparti-
dos em quatro áreas: gabinete do 
aluno, gabinete de recursos huma-
nos, gabinete de contabilidade e 
gabinete externo; 
b) Serviços de acção social escolar 
(SASE). 

2. O gabinete do aluno e o gabinete 
externo estão abertos, no turno diurno, 

das 10h00 às 16h00, e no turno noctur-
no, das 19h00 às 21h00. O gabinete de 
recursos humanos funciona das 9h00 às 
17h00. 
3. O SASE funciona das 9h40m às 
16h15m. 
 

 

 
 

Artigo 33.º 
Biblioteca 

 
1. A Biblioteca da Escola é constituída 
pela unidade central, localizada no edifí-
cio principal e por uma Sala da Apoio no 
Novo Edifício (Anexo). 
2. O regime de funcionamento da Biblio-
teca rege-se por regulamento específico. 

3. O período de funcionamento da Biblio-
teca é de 2.ª a 6.ª Feira, das 8h00 às 
22h00. 
 

Artigo 34.º 
Cantina/Refeitório 

 
1. Têm acesso ao refeitório Alunos, Pro-
fessores, Funcionários da Escola e outras 
pessoas devidamente autorizadas pelo 
Conselho Executivo. 
2. Os Alunos, Professores e Funcionários 
têm acesso ao refeitório em condições de 
igualdade, excepto no que respeita ao 

preço das refeições. 
3. A ementa semanal é afixada junto à 
Cantina, nos SASE, Sala de Professores e 
Sala de Funcionários e no sítio da Escola. 
4. Os utentes da cantina devem colocar-
se em fila e respeitar a sua posição na 

mesma, de forma ordeira. 
5. No final da refeição, os utentes devem 
colocar o tabuleiro em local próprio, dei-
xando a mesa limpa e a cadeira arruma-
da. 
6. O horário do almoço é de 2.ª a 6.ª, 
das 12h00 às 14h00. 
 

Artigo 35.º 
Papelaria 

 
1. Os serviços da Papelaria da Escola têm 
como objectivo essencial o fornecimento 
de material didáctico diversificado e 

apropriado às actividades a realizar na 
Escola, a preços acessíveis. 
2. Têm acesso à Papelaria os alunos, 
professores e funcionários. 
3. O atendimento deve ser feito respei-
tando a ordem de chegada. 
4. Horário de atendimento da papelaria é 
de 2.ª a 6.ª, das 08h00 às 16h45. 
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Artigo 36.º 
Bar dos alunos 

 
1. Têm acesso ao Bar dos Alunos os Alu-

nos, Professores e Funcionários. 
2. O atendimento deve ser efectuado por 
ordem de chegada, à excepção dos 
intervalos em que é dada prioridade aos 
alunos. 
3. O preço dos produtos deve ser afixado 
em local bem visível. 

4. O horário de atendimento do bar dos 
alunos é de 2.ª a 6.ª, das 09h00 às 
17h00 e das 18h30 às 21h30. 
 

Artigo 37.º 
Bar dos professores 

 
1.Têm acesso ao Bar dos Professores os 
docentes em serviço na Escola e, excep-
cionalmente, convidados ou entidades 
que se encontrem a frequentar, na Esco-
la, acções de formação ou actividades 
oficiais. 
2. O horário de funcionamento do bar 

dos professores é de 2.ª a 6.ª, das 
07h50 às 18.00. 
 

Artigo 38.º 
Reprografia 

 

1. A reprografia destina-se a apoiar os 
professores na impressão de documen-
tos, nomeadamente testes e restante 
material de apoio destinado a utilizar nas 
práticas pedagógicas. 
2. Cada professor deverá apresentar o 
cartão da Escola de modo a permitir o 
registo do material utilizado. 
3. O material a reproduzir deverá ser 
entregue com a antecedência mínima de 
24 horas. 
4. Não é permitido o acesso de alunos à 
reprografia. 
5. O horário de funcionamento da repro-

grafia decorre das 07h30m às 23h00. 
 

Artigo 39.º 
Sala de trabalho de professores 

 
1. A Sala de Trabalho de Professores 
destina-se aos professores que necessi-
tem de utilizar o equipamento informáti-

co da Escola, nomeadamente para prepa-
rar aulas, testes ou outras tarefas. 
2. Destina-se, de igual modo, a acções 
de formação para professores, no âmbito 

das novas tecnologias. 
3. Não é permitida a presença de alunos 
ou de outros elementos estranhos ao 
serviço. 

Artigo 40.º 
Gabinete de audiovisuais 

 

1. Têm acesso aos materiais existentes 
no Gabinete de Audiovisuais os professo-
res e alunos em situações devidamente 
justificadas, tendo em conta o tipo de 
material a requisitar e, excepcionalmen-
te, outras entidades exteriores à Escola, 
desde que devidamente autorizadas pelo 
Conselho Executivo. 
2. A requisição dos materiais deve ser 
feita mediante preenchimento do impres-
so próprio, com a antecedência máxima 
de 24 horas. 
3. O horário de funcionamento do Gabi-
nete de Audiovisuais é das 07h30 às 

22h00. 
 

Artigo 41.º 
Gabinete de “perdidos e achados” 

 
1. O Gabinete de Perdidos e Achados 

funciona junto ao Conselho Executivo. 
2. Os objectos encontrados abandonados 
ou perdidos no recinto escolar deverão 
ser, imediatamente, entregues ao Conse-
lho Executivo, o qual os entregará ao seu 
legítimo proprietário, após reclamação 
para o efeito. 
3. Os objectos abandonados ou perdidos 
que não sejam reclamados, até ao início 
do ano lectivo seguinte, serão considera-
dos abandonados. 
 
 

SECÇÃO VI 

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E 
LABORATORIAIS 

 
Artigo 42.º 

Regulamentos 
 

As instalações desportivas e labo-
ratoriais têm regulamentos próprios que 
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explicitam as regras que devem ser 
observadas na utilização das mesmas e 
que constam de um anexo ao RIE. 

 

 
SUBSECÇÃO I 

DIRECÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPOR-
TIVAS 

 
Artigo 43.º 

Instalações desportivas 

 
Os espaços desportivos perten-

centes à escola são doze, designados 
como: Pavilhão Norte, Pavilhão Sul, Pis-
cina Leste, Piscina Oeste, Campo de 
Futebol 1, Campo de Futebol 2, Campo 
de Futebol 3, Campo de Futebol 4, Giná-
sio, Polidesportivo, Sala de Esgrima e 
Sala de Musculação. 
Os espaços desportivos contabilizáveis, 
para as aulas de Educação Física são dez, 
designados como: Pavilhão Norte, Pavi-
lhão Sul, Piscina Leste, Piscina Oeste, 
Campo de Futebol 1, Campo de Futebol 

2, Campo de Futebol 3, Campo de Fute-
bol 4, Ginásio e Polidesportivo. 

 
Artigo 44.º 

Competências do director de instala-
ções 

São competências do director de 
instalações as que estão consignadas na 
legislação em vigor. 

 
 

SUBSECÇÃO II 
DIRECÇÃO DAS INSTALAÇÕES LABORA-

TORIAIS 

 
Artigo 45.º 

Laboratórios 
 
1. Na Escola existem os seguintes labo-
ratórios: de Biologia, de Geologia, de 
Física, de Química e de Informática. 

2. Os laboratórios deverão ser, priorita-
riamente, ocupados com aulas das com-
ponentes práticas das respectivas disci-
plinas. 
3. O material utilizado deve ser conve-
nientemente lavado e arrumado pelo 

funcionário responsável, que deverá, 

também, proceder à limpeza regular das 
vitrinas e armários. 
 

Artigo 46.º 

Competências do director de instala-
ções 

 
São competências do Director de 

Instalações: 
a) Assegurar a manutenção das ins-
talações e dos recursos específicos; 

b) Comunicar ao coordenador do 
departamento curricular e ao Conse-
lho Executivo os danos verificados; 
c) Inventariar, em colaboração com 
o departamento, o material das res-
pectivas instalações; 
d) Desenvolver todas as diligências 
para a aquisição dos materiais 
necessários e à manutenção das ins-
talações específicas; 
e) Elaborar o regulamento das insta-
lações. 

 

PARTE II 

ESTRUTURAS DE DIRECÇÃO, 
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

CAPÍTULO I 

CONSELHO DA COMUNIDADE EDU-
CATIVA 
 

Artigo 47.º 
Definição 

 
1. O Conselho da Comunidade Educativa 
é o órgão de direcção responsável pela 
definição da política educativa da Escola 
previsto no n.º 4 do artigo 48.º da Lei de 
Bases do Sistema Educativo e cuja 
actuação se norteia pelo respeito pelos 
princípios consagrados na Constituição 

da República Portuguesa, na Lei de Bases 
e no Estatuto Político-Administrativo da 
Região Autónoma da Madeira. 
2. O Conselho da Comunidade Educativa 
é o órgão de participação e representa-
ção da comunidade educativa, devendo 

estar salvaguardada a sua composição a 
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participação da representação dos docen-
tes, das modalidades especiais da educa-
ção escolar, dos pais e encarregados de 
educação, dos alunos, do pessoal não 

docente e da autarquia local. 
 

Artigo 48.º 
Composição 

 
1. O Conselho da Comunidade Educativa 
é composto por 18 membros que são os 

seguintes: 
9 Professores; 
2 Representantes dos Pais/EE; 
2 Representantes do pessoal não 
docente; 
2 Representantes dos alunos; 
1 Representante das modalidades 
especiais de educação; 
1 Representante da autarquia local; 
1 Representante do sector da Juven-
tude. 

2. Os representantes dos 
Pais/Encarregados de Educação e dos 
Alunos são indicados, respectivamente, 

pela Associação de Pais e pela Associação 
de Estudantes. 
3. Caso a Associação de Estudantes não 
esteja em pleno funcionamento, a repre-
sentação dos alunos é assegurada atra-
vés da eleição dos seus representantes 

no conselho de delegados de turma. 
 

Artigo 49.º 
Competências, regime de funciona-

mento e mandato 
 

As competências, o regime de fun-
cionamento e o mandato do Conselho da 
Comunidade Educativa estão consigna-
dos na legislação em vigor. 
 

Artigo 50.º 
Eleição dos representantes 

 

1. Os representantes do Pessoal Docente 
e Não Docente no Conselho da Comuni-
dade Educativa são eleitos entre o pes-
soal do quadro da Escola por distintos 
corpos eleitorais, constituídos, respecti-
vamente, pelo pessoal docente e pelo 
pessoal não docente em exercício efecti-
vo de funções. 

2. Sem prejuízo do disposto no número 
anterior, os respectivos processos eleito-
rais devem obedecer ainda às seguintes 
normas: 

a) Os processos eleitorais são desen-
cadeados pelo Conselho Executivo 
cessante até noventa dias antes do 
final do respectivo mandato; 
b) O número de candidatos a repre-
sentantes do Pessoal Docente é de 9 
efectivos e 9 suplentes; 

c) O número de candidatos a repre-
sentantes do Pessoal Não Docente é 
de 2 efectivos e 2 suplentes; 
d) As listas devem ser rubricadas 
pelos respectivos candidatos; 
e) As listas são entregues até 48 
horas antes das eleições ao Presi-
dente do Conselho Executivo, que as 
rubrica e manda afixar; 
f) As listas dos representantes do 
Pessoal Docente são afixadas no 
átrio da Escola e na sala de professo-
res dos dois edifícios; 
g) As listas dos representantes do 

Pessoal Não Docente são afixadas no 
átrio da Escola e nos placares dos 
funcionários; 
h) Os resultados das eleições são 
afixados nos locais mencionados nas 
alíneas f) e g). 

2. Os representantes dos Pais e Encarre-
gados de Educação e dos Alunos são 
designados pelas respectivas organiza-
ções representativas e, na falta das 
mesmas, estes serão eleitos, de entre os 
representantes das diversas turmas. 
3. O representante da Autarquia Local é 
designado pela Câmara Municipal, 
podendo esta delegar tal competência na 
Junta de Freguesia. 
4. Os representantes das áreas de Saúde 
Social e das Actividades de carácter Cul-
tural, Artístico, Científico, Ambiental e 
Económico são cooptados pelos restantes 

membros. 
 

Artigo 51.º 
Eleições 

 
1. Os representantes referidos no n.º 1 
do artigo anterior candidatam-se à elei-
ção, constituídos em listas separadas. 
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2. As listas devem conter a indicação dos 
candidatos a membros efectivos, em 
número igual à dos respectivos represen-
tantes no Conselho da Comunidade Edu-

cativa, bem como dos candidatos a 
membros suplentes. 
3. Considera-se eleita a lista que obtiver 
um mínimo de 50% mais um dos votos 
entrados na urna, os quais deverão 
representar, pelo menos, 60% do núme-
ro total de eleitores. 

4. Quando no primeiro escrutínio 
nenhuma lista sair vencedora nos termos 
do número anterior, haverá um segundo 
escrutínio a realizar no prazo máximo de 
dois dias úteis, ao qual só poderão con-
correr as duas listas mais votadas no 
primeiro escrutínio. 
5. No caso de não ser possível distinguir 
quais as duas listas mais votadas em vir-
tude de empate, no segundo escrutínio 
concorrerão todas as listas que não 
tenham sido eliminadas por força do 
número anterior. 
6. Quando no primeiro escrutínio se 

apresenta à votação mais de uma lista e 
tenha de haver segundo escrutínio, neste 
é considerada eleita a lista que tenha 
obtido maior número de votos desde que 
tenham votado pelo menos 60% dos 
eleitores. 

7. Quando no primeiro escrutínio se 
apresente apenas uma lista à votação e, 
por força do n.º 3 deste artigo, tenha de 
haver segundo escrutínio, neste a lista só 
é considerada vencedora desde que 
obtenha 50% mais um dos votos entra-
dos na urna, os quais deverão represen-
tar pelo menos 60% do número total de 
eleitores. 
8. Na impossibilidade de conclusão do 
processo eleitoral, os representantes do 
pessoal docente e não docente são 
designados pelos corpos representativos 
do pessoal dos quadros da Escola, ou, na 

sua ausência, de entre o pessoal em 
exercício efectivo de funções. 
 
 

CAPÍTULO II 

CONSELHO EXECUTIVO 

 
Artigo 52.º 
Definição 

 
1. O Conselho Executivo é o órgão de 
gestão da Escola nas áreas pedagógica, 
cultural, administrativa e financeira. 
2. Os membros do Conselho Executivo 
ficam dispensados na totalidade da com-
ponente lectiva, podendo leccionar uma 
turma, mediante opção, sem que daqui 
resulte qualquer acréscimo remunerató-
rio. 
 

Artigo 53.º 
Composição 

 
O Conselho Executivo, enquanto 

órgão colegial, é constituído por um Pre-
sidente e quatro Vice-presidentes. 
 

Artigo 54.º 
Competências e mandatos 

 
As competências e mandatos do 

Conselho Executivo e dos seus membros 
estão consignados na legislação em 
vigor. 

 
Artigo 55.º 

Recrutamento 
 
1. O Conselho Executivo é eleito em 
assembleia eleitoral, a constituir para o 
efeito, integrada pela totalidade do pes-

soal docente e não docente em exercício 
efectivo de funções na escola, por Repre-
sentantes dos Alunos, bem como por 
Representantes dos Pais e Encarregados 
de Educação. 
2. Os Representantes dos Pais e Encar-

regados de Educação, em número de 
dois, por cada ano de escolaridade, são 
designados através da Assembleia de 
Pais e Encarregados de Educação de 
cada ano, reunidos para o efeito. 
3. Os Representantes dos Alunos são os 
delegados de turma. 
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Artigo 56.º 
Eleição 

 
1. Os candidatos ao Conselho Executivo 

constituem-se em lista e apresentam um 
programa de acção. 
2. As normas do processo eleitoral são 
referidas no presente regulamento. 

 

CAPÍTULO III 

CONSELHO PEDAGÓGICO 

 
Artigo 57.º 
Definição 

 

O Conselho Pedagógico é o órgão 
de coordenação e orientação educativa 
da Escola, nomeadamente, nos domínios 
pedagógico-didáctico, da orientação e 
acompanhamento dos alunos e da for-
mação inicial e contínua do pessoal 
docente e não docente. 

 
Artigo 58.º 

Composição 
 

1. Têm assento no Conselho Pedagógico 
os seguintes elementos: 

a) Presidente do Conselho Executivo; 

b) Coordenador de Departamento de 
Matemática e Tecnologias; 
c) Coordenador de Departamento de 
Línguas; 
d) Coordenador de Departamento de 
Ciências Humanas e Sociais; 
e) Coordenador de Departamento de 
Ciências da Natureza; 
f) Coordenador de Departamento de 
Expressões; 
g) Coordenador de Ano; 
h) Representante dos Coordenadores 
dos Cursos Tecnológicos,  de Educa-
ção e Formação e de  Educação e 
Formação de Adultos; 
i) Coordenador de Curso do Ensino 
Recorrente; 
j) Coordenador da Comissão de For-
mação; 
m) Coordenador das Actividades de 

Enriquecimento Curricular; 

K) Responsável pelo Gabinete de Psi-
cologia e Desenvolvimento Vocacio-
nal; 
l) Representante dos Orientadores de 

Estágio. 
2. O Presidente do Conselho da Comuni-
dade Educativa é membro do Conselho 
Pedagógico, sem direito a voto. 

 
Artigo 59.º 

Competências, funcionamento e 

mandato 
 

As competências, modo de funcio-
namento e mandato do Conselho Peda-
gógico estão consignados na legislação 
em vigor. 

CAPÍTULO IV 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 
Artigo 60.º 
Definição 

 
O Conselho Administrativo é o 

órgão deliberativo em matéria adminis-
trativo-financeira da Escola, nos termos 
da legislação em vigor. 
 

Artigo 61.º 

Composição 
 
1. O Conselho Administrativo é composto 
pelo Presidente do Conselho Executivo, 
pelo chefe de Serviços de Administração 
Escolar ou por quem as suas vezes fizer, 
por um dos vice-presidentes do Conselho 
Executivo para o efeito designado. 
2. O Conselho Administrativo é presidido 
pelo Presidente do Conselho Executivo. 
3. O Presidente do Conselho Executivo 
delega num dos vice-presidentes compe-
tência para presidir ao Conselho Adminis-
trativo. 
 

Artigo 62.º 
Competências, funcionamento e 

mandato 
 

As competências, modo de funcio-

namento e mandato do Conselho Admi-
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nistrativo encontram-se consignadas na 
legislação em vigor. 

 
 

Artigo 63.º 
Comissões 

 
1. Podem ser criadas comissões de con-
cursos com o objectivo de desencadear 
os procedimentos de: 
a) Aquisição de bens para a Acção Social 

Escolar; 
b) Aquisição de bens e serviços de carác-
ter geral, cujo montante, de acordo com 
a lei, o exija; 
c) Análise para a definição de critérios de 
adjudicação e condução das negociações 
com os fornecedores, quando as circuns-
tâncias legais o exijam. 
2. Podem, ainda, ser criadas outras 
comissões nos termos do Regimento 
Interno do Conselho Administrativo. 
 

CAPÍTULO IV 

ESTRUTURAS DE APOIO À ADMINIS-
TRAÇÃO E GESTÃO 

 
SECÇÃO I 

SECRETARIADO DO CONSELHO EXE-

CUTIVO 
 

Artigo 64.º 
Composição 

 
1. O secretariado do Conselho Executivo 

é composto por um Funcionário Adminis-
trativo e por um Funcionário da Acção 
Educativa. 
2. Os elementos que compõem o secre-
tariado estão sujeitos a sigilo profissional 
relativamente aos assuntos de que 
tomem conhecimento, por virtude das 
suas funções. 
 

Artigo 65.º 
Competências do secretariado 
Compete ao secretariado apoiar o 

expediente administrativo do Presidente 
e dos Vice-Presidentes, nomeadamente: 

a) Preparar as reuniões do Presiden-
te e Vice-Presidentes; 
b) Preparar as reuniões do Presiden-
te e Vice-Presidentes com outras 

entidades, dentro ou fora da Escola; 
c) Elaborar e, sendo caso disso, 
redigir a correspondência do Presi-
dente e Vice-Presidentes, nomeada-
mente, cartas, ofícios, faxes, entre 
outros; 
d) Registar, em livro próprio, a 

entrada e saída de correspondência e 
outros documentos, dirigidos ao Pre-
sidente e Vice-Presidentes ou destes 
para outras entidades; 
e) Receber e efectuar telefonemas; 
f) Receber e transmitir mensagens 
verbais; 
g) Dar andamento ao serviço externo 
inerente ao funcionamento do Con-
selho Executivo. 
 
 

SECÇÃO II 
ASSESSORIA JURÍDICA 

 
Artigo 66.º 

Competências e designação 
 
1. Compete à assessoria jurídica prestar 
apoio jurídico à Escola, por intermédio do 

Presidente do Conselho Executivo, 
nomeadamente em: 
a) Elaboração de estudos e pareceres 
jurídicos; 
b) Instrução de processos disciplinares; 
c) Orientação das aquisições de bens e 
prestação de serviços; 
d) Exercer o patrocínio judiciário; 
e) Manter actualizada a base de dados 
jurídicos da Escola; 
f) Prestar consultadoria no âmbito da 
legislação do ensino; 

g) Colaborar com os directores de 
turma na realização dos processos 

de averiguações e disciplinares. 
2. O Assessor Jurídico poderá ser recru-
tado através de concurso público de 
acordo com a legislação em vigor. 
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SECÇÃO III 
REPRESENTANTES DO CONSELHO 
EXECUTIVO NO NOVO EDIFÍCIO 

(ANEXO) 

 
Artigo 67.º 

Competência, composição e designa-
ção 

 
1. Compete aos Representantes do Con-
selho Executivo no novo edifício (anexo) 

representar o Conselho Executivo em 
todos os assuntos referentes à adminis-
tração da Escola e ainda em relação 
àqueles que lhe sejam cometidos. 
2. Os Representantes do Conselho Exe-
cutivo no edifício anexo são em número 
de dois, sendo nomeados por este. 

PARTE III 

ESTRUTURAS DE GESTÃO 
INTERMÉDIA, SERVIÇOS ESPE-
CIALIZADOS DE APOIO EDUCA-

TIVO E OUTROS 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 68.º 
Definição 

 
1. Com vista ao desenvolvimento do Pro-
jecto Educativo da Escola, são fixadas no 
Regulamento Interno as estruturas que 

colaboram com o Conselho Pedagógico e 
com o Conselho Executivo, no sentido de 
assegurarem o acompanhamento eficaz 
do percurso escolar dos alunos na pers-
pectiva da promoção da qualidade edu-
cativa. 
2. A constituição de estruturas de gestão 

intermédia visa, nomeadamente: 
a) O reforço da articulação curricular 
na aplicação dos planos de estudo 
definidos a nível regional, bem como 
o desenvolvimento de componentes 
curriculares por iniciativa da Escola; 

b) A organização, o acompanhamen-
to e a avaliação das actividades da 
turma ou grupo de alunos; 
c) A coordenação pedagógica de 

cada ano. 
 

Artigo 69.º 
Organização das actividades peda-

gógicas 
 
1. As estruturas de gestão intermédia 

podem revestir um carácter pedagógico 
ou técnico-pedagógico. 
2. É fixado pelo Secretário Regional da 
Educação um crédito global de horas, em 
função da população escolar, do número 
de docentes e níveis de ensino da Escola. 
3. Compete ao Conselho Executivo, de 
acordo com os critérios previamente 
fixados pelo Conselho Pedagógico, a ges-
tão daquele crédito, podendo criar Estru-
turas de Gestão Intermédia em função 
do respectivo Projecto Educativo, sem 
prejuízo das estruturas de cariz pedagó-
gico referidas nos artigos seguintes. 

CAPÍTULO II 

DAS ESTRUTURAS DE GESTÃO 
INTERMÉDIA E DE ORIENTAÇÃO EDU-

CATIVA 

 
Artigo 70.º 

Âmbito 
 

As Estruturas de Gestão Intermédia 
e de Orientação Educativa são: 

a) Departamentos Curriculares; 
b) Conselhos de Disciplina; 
c) Conselhos de Turma; 
d) Coordenação de Ano; 
e) Tutoria Pedagógica. 

 
 

SECÇÃO I 
DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

 
Artigo 71.º 

Objecto e composição 
 
1. O Departamento Curricular constitui a 

estrutura de apoio ao Conselho Pedagó-
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gico, a quem incumbe especialmente o 
desenvolvimento de medidas que refor-
cem a articulação interdisciplinar na apli-
cação dos planos de estudo. 

2. Na Escola há cinco departamentos cur-
riculares: Departamento de Matemática e 
Tecnologias, Departamento de Línguas, 
Departamento de Ciências Humanas e 
Sociais, Departamento de Ciências da 
Natureza e Departamento de Expressões. 
3. Os grupos disciplinares encontram-se 

representados nos departamentos curri-
culares do seguinte modo: 
 
 

Departa-
mentos 
Curricula-

res 
 

Disciplinas 

Departa-
mento de 
Matemática 
e Tecnolo-
gias 

Matemática A e B, Mate-
mática Aplicada às Ciên-
cias Sociais, Tecnologias 
de Informação e Comuni-
cação, Aplicações Infor-
máticas A e B, Tecnolo-
gias Informáticas, Bases 
de Programação, PMREI, 
TGBD. 

Departa-
mento de 
Expressões 

Desenho A, Geometria 
Descritiva A, Oficina de 

Artes, Oficina Multimédia 
B, Materiais e Tecnolo-
gias, Educação Física, 
Organização e Desenvol-
vimento Desportivo, Práti-
cas Desportivas e Recrea-
tivas, Práticas de Dinami-

zação Desportiva. 

Departa-

mento de 
Ciências 
Humanas e 
Sociais  

História A/B, História da 
Cultura e das Artes, Filo-
sofia e Filosofia A, Psico-
logia A/B, Economia 
A/B/C, Geografia A/B/C, 
Sociologia, Direito, Orga-

nização e Gestão Empre-
sarial, Contabilidade, Téc-
nicas Administrativas, 
Técnicas de Ordenamento 
do Território, Sistemas de 
Informação Aplicada, Sis-
tema de Informação Geo-

gráfica. 

Departa-
mento de 
Ciências da 
Natureza 

Física e Química A/B, Físi-
ca, Química, Biologia e 
Geologia, Biologia, Geolo-
gia, Biologia Humana, 

Ecologia. 

Departa-
mento de 
Línguas 

Português, Literatura Por-
tuguesa, Latim A e B, 
Inglês, Alemão, Francês. 

 
Artigo 72.º 

Competências do departamento cur-
ricular 

 
Compete ao Departamento Curricu-

lar: 
a) Coordenar as actividades pedagó-
gicas a desenvolver pelos professo-
res do departamento, no domínio da 

implementação dos planos curricula-
res nas suas componentes disciplina-
res, bem como de outras actividades 
educativas; 
b) Desenvolver, em articulação com 
outros serviços e estruturas pedagó-

gicas, medidas nos domínios da 
orientação, acompanhamento e ava-
liação dos alunos, visando contribuir 
para o seu sucesso educativo; 
c) Colaborar com o Conselho Peda-
gógico na concepção de programas e 
na apreciação de projectos; 

d) Propor medidas no domínio da 
formação dos docentes do departa-
mento, quer no âmbito da formação 
contínua, quer no apoio aos que se 
encontram em formação inicial. 

 
Artigo 73.º 

Eleição 
 
1. O Coordenador do Departamento Cur-
ricular é um professor profissionalizado, 
eleito pelos delegados de disciplina, 
mediante a análise das habilitações aca-
démico-profissionais respectivas, bem 

como da sua experiência e competência 
pedagógico-didáctica e científica, de 
entre os professores da disciplina, de 
acordo com os mesmos parâmetros e 
tendo em conta a legislação vigente. 
2. O mandato do Coordenador do Depar-
tamento Curricular tem a duração de 
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quatro anos, podendo cessar com os 
fundamentos legais. 
 
 

Artigo 74.º 
Competências do coordenador de 

departamento curricular 
 
Compete ao Coordenador do Depar-

tamento Curricular: 
a) Assegurar a articulação entre o 

departamento e as restantes estru-
turas de orientação educativa, 
nomeadamente na análise e desen-
volvimento de medidas de orientação 
pedagógica; 
b) Assegurar a participação do 
departamento na elaboração, desen-
volvimento e avaliação do Projecto 
Educativo da Escola, bem como do 
Plano de Actividades e do Regula-
mento Interno da Escola; 
c) Promover a articulação entre a 
formação inicial e a formação contí-
nua dos professores do departamen-

to; 
d) Colaborar com as estruturas de 
formação contínua na identificação 
das necessidades de formação dos 
professores do departamento; 
e) Promover medidas de planificação 

e avaliação das actividades do 
departamento. 

 
 

SECÇÃO II 
GRUPOS DISCIPLINARES 

 
Artigo 75.º 

Âmbito 
 

Na Escola existem os seguintes 
grupos disciplinares: 
 

Grupos Disci-

plinares 

Disciplinas 

300/310 Português, Latim e 
Grego 

320 Francês 

330/340 Inglês e Alemão 

400 História 

410 Filosofia e Psicologia 

420 Geografia 

430 
Economia, Contabili-
dade, Direito, Socio-
logia 

500 Matemática A e B, 
MACS 

510 Física e Química 

520 Biologia e Geologia 

550 Informática 

600 Artes Visuais 

620 Educação Física 

 
Artigo 76.º 

Conselho de disciplina 
 

O Conselho de disciplina é um 
órgão de gestão intermédia que inclui 

todos os docentes que leccionam uma 
disciplina. 
 

Artigo 77.º 
Competências 

 
Ao Conselho de Disciplina compe-

te: 
a) Proceder, em acção conjunta e 
coordenada pelo respectivo delega-
do, às planificações a médio e longo 
prazo, promovendo, no que concerne 
às planificações individuais a curto 
prazo, a troca de experiências e 

sugestões; 
b) Analisar os resultados do aprovei-
tamento escolar na disciplina, pro-
pondo novas estratégias de aprendi-
zagem; 
c) Promover a troca de informações 
entre os professores da disciplina e 

seus homólogos dos apoios pedagó-
gicos acrescidos; 
d) Elaborar e utilizar os materiais 
didácticos próprios da disciplina, 
colaborando na sua preservação e 
divulgando sugestões de exploração; 
e) Analisar e debater questões rela-
tivas à adopção de materiais de 
ensino/aprendizagem e manuais 
escolares; 
f) Identificar, em cada ano, as 
necessidades prioritárias na área da 
formação apresentadas pelos profes-
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sores que constituem o conselho de 
disciplina; 
g) Sugerir acções pedagógicas e cur-
riculares, susceptíveis da análise 

pelo Departamento e pelo Conselho 
Pedagógico, nomeadamente projec-
tos de âmbito regional e de escola 
tendentes a melhorar as aprendiza-
gens, o sucesso educativo e a cida-
dania. 
 

Artigo 78.º 
Delegado 

 
1. O Delegado de Disciplina é o docente 
profissionalizado eleito pelos docentes da 
mesma disciplina, tendo em consideração 
as habilitações académico-profissionais 
respectivas, bem como a sua experiência 
e competência pedagógico-didáctica e 
científica. 
2. O mandato do delegado de disciplina 
tem a duração de quatro anos, podendo 
cessar de acordo com os fundamentos 
legais. 

3. Sempre que o número de docentes da 
disciplina seja inferior a três, não haverá 
lugar ao preenchimento do cargo de 
Delegado de Disciplina. 
 

Artigo 79.º 

Competências do delegado de disci-
plina 

 
Compete ao delegado de disciplina: 
 

a) Coordenar os professores da res-
pectiva disciplina nomeadamente no 
que respeita à simultaneidade no 
cumprimento dos programas; 
b) Estimular a criação de condições 
que favoreçam a formação contínua 
e apoiar os professores menos expe-
rientes; 
c) Criar as condições propícias no 

sentido de envolver os colegas em 
novos processos de ensino-
aprendizagem, geradores de maior 
sucesso na disciplina; 
d) Promover a preparação em grupo 
das aulas do mesmo nível e discipli-
na; 

e) Representar os professores do 
grupo no departamento curricular; 
f) Garantir a eficácia do circuito de 
comunicação entre o departamento 

curricular e o grupo disciplinar; 
g) Coordenar a planificação das acti-
vidades lectivas e não lectivas da 
disciplina; 
h) Coordenar e supervisionar os tra-
balhos de realização de provas de 
exames de equivalência à frequên-

cia, de exames de escola equivalen-
tes a exames nacionais, matrizes e 
critérios de correcção; 
i) Propor a aquisição de material 
para o grupo e proceder à respectiva 
inventariação. 
 

Artigo 80.º 
Periodicidade das Reuniões 
 
O Conselho de Disciplina reúne, 

semanalmente, em reuniões sectoriais de 
ano ou de nível para efeitos de coorde-
nação ou preparação/adopção de mate-

riais de ensino/aprendizagem e em reu-
niões de Conselho para definição de 
estratégias ou para tomar conhecimento 
das informações e deliberações do Con-
selho Pedagógico. 

 

 
SECÇÃO III 

ORGANIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES 
PEDAGÓGICAS 

 
Artigo 81.º 

Conselho de turma 
 
1. O Conselho de turma reúne: 

a) No início do 1.º período lectivo; 
b) Nos momentos destinados à ava-
liação; 
c) Sempre que motivos imprevistos o 
justifiquem. 

2. Nas reuniões do início do 1.º período o 
Director de Turma e os docentes das 
diversas disciplinas deverão agendar, de 
forma coordenada e concertada, todos os 
testes que serão realizados pelos alunos, 
ao longo do ano lectivo, e que deverão 
constar do plano anual de turma. 
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3. As faltas dadas pelos professores às 
reuniões referidas na alínea b) do n.º 1 
são consideradas faltas a um dia. 
4. A ausência a outras reuniões de Con-

selho de Turma é considerada falta a dois 
tempos. 

 
 

Artigo 82.º 
Composição 

 

1.São membros de conselho de turma: 
a) O Director de Turma que preside; 
b) Os Professores da turma; 
c) O Delegado ou Subdelegado de 
turma; 
d) O representante do Serviço de 
Psicologia e Desenvolvimento Voca-
cional nos casos que justifiquem; 
e) O representante da Associação de 
Pais ou Encarregados de Educação. 

2. Nas reuniões destinadas à avaliação 
sumativa dos alunos apenas participam 
os membros docentes. 

 

 
Artigo 83.º 

Competências do conselho de turma 
 

As competências encontram-se 
consignadas na legislação em vigor. 

 
Artigo 84.º 

Director de Turma 
 
1. O Director de Turma é o professor que 
estabelece o elo de ligação e coesão 
entre os vários intervenientes no proces-
so educativo dos alunos, nomeadamente, 
os restantes professores, os encarrega-
dos de educação, as estruturas de admi-
nistração e gestão da Escola bem como 
com as entidades exteriores à Escola, no 
âmbito das actividades da turma. 
2. Para coordenar o desenvolvimento do 

plano de trabalho referido no ponto 1, o 
Presidente do Conselho Executivo desig-
na um Director de Turma, tendo em con-
ta a sua competência pedagógica e capa-
cidade de relacionamento, de entre os 
professores da mesma, o qual deve ser 
profissionalizado. 
 

Artigo 85.º 
Modo de designação 

 
1. O Director de Turma é designado pelo 

Presidente do Conselho Executivo da 
Escola, de acordo com os critérios defini-
dos na lei. 
2. Em casos devidamente justificados o 
Presidente do Conselho Executivo poderá 
substituir o Director de Turma. 
 

Artigo 86.º 
Competências do director de turma 

 
Compete ao Director de Turma: 

a) Promover a realização de acções 
conducentes à aplicação do projecto 
educativo da Escola, numa perspec-
tiva de envolvimento dos encarrega-
dos de educação e de abertura à 
comunidade; 
b) Promover um acompanhamento 
individualizado dos alunos, divulgan-
do junto dos professores da turma a 
informação necessária à adequada 

orientação educativa dos alunos e 
fomentando a participação dos pais e 
encarregados de educação na con-
cretização de acções para orientação 
e acompanhamento; 
c) Elaborar e conservar o processo 

individual do aluno facultando a sua 
consulta ao aluno, professores da 
turma, pais e encarregados de edu-
cação, sem prejuízo do dever de sigi-
lo justificado, quanto aos dados rela-
tivos à saúde dos alunos; 
d) Apreciar ocorrências de insucesso 
disciplinar, decidir da aplicação de 
medidas imediatas no quadro das 
orientações do conselho pedagógico 
em matéria disciplinar e solicitar ao 
Conselho Executivo a convocação 
extraordinária do conselho de turma; 
e) Coordenar o processo de avalia-

ção formativa e sumativa dos alunos, 
garantindo o seu carácter globalizan-
te e integrador, solicitando, se 
necessário, a participação dos outros 
intervenientes na avaliação; 
f) Coordenar a elaboração do plano 
de recuperação do aluno, decorrente 
da avaliação sumativa extraordiná-
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ria, e manter informado o encarre-
gado de educação; 
g) Presidir às reuniões de conselho 
de turma; 

h) Facilitar a integração dos alunos 
que mudaram de Escola; 
i) Divulgar as competências da acção 
social escolar e as suas vantagens; 
j) Promover e organizar a eleição dos 
representantes dos pais e encarre-
gados de educação dos alunos da 

turma, (um efectivo e um suplente) 
bem como do delegado e subdelega-
do de turma; 
k) Manter os encarregados de edu-
cação dos alunos de maioridade o 
corrente de todas as suas activida-
des escolares, como se se tratasse 
de alunos menores, excepto quando 
os encarregados de educação decla-
rarem, por escrito, prescindir dessa 
informação, em virtude da maiorida-
de dos seus educandos; 
l) Informar sobre o Estatuto do Aluno 
e o RIE no que respeita, especifica-

mente, a alunos e encarregados de 
educação. 

 
 

SECÇÃO IV 
COORDENADORES 

 
Artigo 87.º 

Coordenadores de ano 
 

1. Haverá um coordenador para cada um 
dos anos, 10.º, 11.º e 12.º anos. 
2. Os coordenadores de ano serão desig-
nados pelo Presidente do Conselho Exe-
cutivo. 

 
 

Artigo 88.º 
Competências do coordenador de 

ano 

 
Compete ao Coordenador de Ano: 

1. Acompanhar, dar parecer e prestar 
esclarecimentos e informações aos alu-
nos e professores relativamente às 
seguintes matérias: 

a) Matrículas dos alunos, processos 
de equivalência e mudanças de cur-
so; 
b) Organização de turmas, tendo em 

conta as especificidades de cada cur-
so; 
c) Supervisão e controle de todo o 
processo de avaliação sumativa dos 
alunos no final de cada período. 

2. Proceder, em colaboração com os 
directores de turma, a uma correcta e 

equilibrada integração dos alunos nas 
turmas; 
3. Divulgar, junto dos referidos directo-
res de turma, toda a informação neces-
sária ao adequado desenvolvimento das 
suas competências; 
4. Colaborar com os directores de turma 
e com os serviços de apoio existentes na 
Escola na elaboração de estratégias 
pedagógicas destinadas ao ano que 
coordena; 
5. Apreciar e submeter ao Conselho 
Pedagógico as propostas dos conselhos 
de turma do ano de escolaridade que 

coordena; 
6. Planificar, em colaboração com o Con-
selho dos Directores de Turma que coor-
dena e em articulação com os outros 
coordenadores de ano, as actividades a 
desenvolver anualmente e proceder à 

sua avaliação; 
7. Planificar, coordenar e assegurar a 
realização dos conselhos de turma para 
avaliação; 
8. Garantir a uniformidade de aplicação 
de critérios de avaliação dos alunos do 
ano que coordena, de acordo com as 
orientações definidas no Conselho Peda-
gógico; 
9. Analisar os relatórios elaborados pelos 
professores responsáveis pelas medidas 
de apoio educativo; 

 
Artigo 89.º 

Coordenador dos cursos tecnológicos 
 
Nos cursos tecnológicos, a articula-

ção entre as aprendizagens nas discipli-
nas que integram as diferentes compo-
nentes de formação é assegurada por um 
Director de Curso, designado pelo Conse-
lho Executivo, de entre os professores 
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que leccionam a componente tecnológi-
ca. 

 
Artigo 90.º 

Competências dos coordenadores 
dos cursos tecnológicos 

 
Compete ao Director de Curso: 
a) Organizar e coordenar as activi-
dades a desenvolver no âmbito da 
formação tecnológica; 

b) Participar em reuniões de Conse-
lho de Turma, no âmbito das suas 
funções; 
c) Articular com os órgãos de gestão 
da escola os procedimentos necessá-
rios à realização da prova de aptidão 
tecnológica; 
d) Sensibilizar as autarquias, empre-
sas, serviços e outros organismos 
regionais e locais para a cooperação 
com a instituição escolar, em espe-
cial no que se refere aos cursos tec-
nológicos, propondo protocolos de 
parceria; 

e) Propor à aprovação do Conselho 
Pedagógico os critérios de avaliação 
da prova de aptidão tecnológica 
(PAT), depois de ouvidos os profes-
sores das disciplinas tecnológicas do 
curso; 

f) Garantir que os critérios referidos 
na alínea anterior estão de acordo 
com os princípios gerais e os crité-
rios de avaliação adoptados pela 
Escola; 
h) Assegurar, em articulação com o 
Presidente do Conselho Executivo, os 
procedimentos necessários à realiza-
ção da PAT, nomeadamente calenda-
rização das provas e a constituição 
do júri de avaliação; 
i) Exercer as demais competências 
que lhe forem atribuídas na lei. 

 

Artigo 91.º 
Coordenador do ensino recorrente 

 
O Coordenador do Ensino Recorren-

te é o elemento do Conselho Executivo 
designado para o efeito. 
 

Artigo 92.º 

Competências do coordenador do 
ensino recorrente 

 
Compete ao Coordenador do Ensino 

Recorrente: 
a) Apoiar os coordenadores pedagó-
gicos nas funções de organização e 
funcionamento dos cursos do ensino 
recorrente; 
b) Zelar pelo eficaz funcionamento 
dos cursos, a nível pedagógico e 

administrativo; 
c) Transmitir ao Conselho Pedagógi-
co as recomendações do assessor do 
ensino recorrente; 
d) Transmitir ao assessor do ensino 
recorrente as orientações do Conse-
lho Pedagógico. 
 

Artigo 93.º 
Mediador pessoal e social dos cursos 
de formação e educação de adultos 

(EFA) 
 
O Mediador Pessoal e Social de Cur-

sos de Formação e Educação de Adultos 
(EFA) é o elemento da equipa técnico-
pedagógica. 

 
 

Artigo 94.º 

Competências do mediador pessoal e 
social dos cursos de formação e edu-

cação de adultos (EFA) 
 
Compete ao mediador Pessoal e 

Social dos Cursos de Formação e Educa-
ção de Adultos: 

a) Colaborar com o representante da 
entidade promotora na constituição 
dos grupos de formação, participan-
do no processo de recrutamento e 
selecção dos formandos; 
b) Garantir o acompanhamento e 
orientação pessoal, social e pedagó-

gica dos formandos; 
c) Dinamizar a equipa técnico-
pedagógica no âmbito do processo 
formativo, salvaguardando o cum-
primento dos percursos individuais e 
do percurso do grupo de formação; 
d) Assegurar a articulação entre a 
equipa técnico-pedagógica e o grupo 
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de formação, assim como entre estes 
e a entidade formadora. 
 

Artigo 95.º 

Estrutura e modo de funcionamento 
 
A estrutura dos cursos e o modo de 

funcionamento encontram-se consigna-
dos na legislação respectiva. 
 

Artigo 96.º 

Director de curso de educação e for-
mação 

 
O Director de Curso é nomeado 

pelo Conselho Executivo, preferencial-
mente de entre os professores da com-
ponente de formação tecnológica, tendo 
em consideração a devida articulação 
com os serviços de psicologia e orienta-
ção. 

 
Artigo 97.º 

Competências do director de curso 
de educação e formação 

 
Compete ao Director de Curso: 

a) A coordenação técnico-pedagógica 
dos cursos, incluindo a convocação e 
coordenação das reuniões da equipa 
pedagógica; 

b) A articulação entre as diferentes 
componentes de formação, entre as 
diferentes disciplinas/domínios, bem 
como tudo o que se relaciona com a 
preparação da prática em contexto 
de trabalho e com o plano de transi-
ção para a vida activa. 
 

Artigo 98.º 
Coordenador da área de projecto do 

12.º ano 
 
O Coordenador da Área de Projecto 

do 12.º ano é nomeado pelo Presidente 

do Conselho Executivo, com o parecer do 
Conselho Pedagógico. 

 
Artigo 99.º 

Competências do coordenador da 
área de projecto do 12.º ano 
 
Compete ao Coordenador: 

a) Coordenar e dinamizar todos os 
docentes que leccionam a Área de 
Projecto; 
b) Dar orientações e material neces-

sário à prossecução dos objectivos 
previstos para a referida área; 
c) Promover, no final do ano lectivo, 
a feira dos projectos. 

 
Artigo 100.º 

Coordenador do desporto escolar 

 
1. O cargo de Coordenador do Desporto 
Escolar é assegurado por um docente do 
quadro da disciplina de Educação Física. 
2. O Coordenador do Desporto Escolar é 
eleito pelos docentes do grupo a que per-
tence, até 15 de Julho. 

 
Artigo 101.º 

Competências do coordenador do 
desporto escolar 

 
Compete ao Coordenador do Desporto 
Escolar: 

a) Veicular a orientação estabelecida 
pela Direcção Regional de Educação, 
através do Gabinete Coordenador do 
Desporto Escolar, a nível da activi-
dade de enriquecimento curricular; 
b) Estabelecer uma correcta articula-

ção com o Delegado de Grupo/ Dis-
ciplina, colaborando estreitamente 
nas actividades de carácter curricu-
lar; 
c) Propor e orientar o trabalho reali-
zado pelos professores ligados ao 
Desporto Escolar; 
d) Coordenar e apoiar as actividades 
desportivas e escolares; 
e) Elaborar e submeter à aprovação 
do Conselho Pedagógico o Projecto 
de Actividades do Desporto Escolar; 
f) Remeter à Direcção Regional de 
Educação o projecto referido na alí-

nea e) até 31 de Julho; 
g) Enviar ao Gabinete Coordenador 
do Desporto Escolar a relação dos 
alunos inscritos nos núcleos e nas 
diferentes actividades desportivas 
elaborada pelo orientador de gru-
po/equipa, bem como o modelo 
organizativo das actividades internas 
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e a relação dos alunos que partici-
pam no quadro competitivo interno, 
elaborados pelo coordenador da acti-
vidade interna; 

h) Elaborar e apresentar ao Gabinete 
Coordenador do Desporto Escolar, 
até 28 de Fevereiro, um relatório 
relativo às actividades desenvolvidas 
e um relatório final até 30 de Junho. 

 
 

Artigo 102.º 
Coordenador das actividades de 

enriquecimento curricular 
 

1. A decisão da criação do cargo de 
Coordenador das actividades de enrique-
cimento curricular ou a sua extinção é da 
responsabilidade do Conselho Pedagógi-
co. 
2. A criação do cargo mantém-se até que 
o Conselho Pedagógico delibere extingui-
lo. 
3. O Coordenador das actividades de 
enriquecimento curricular é nomeado 

pelo Presidente do Conselho Executivo, 
preferencialmente de entre docentes do 
quadro de nomeação definitiva da Escola, 
tendo em conta o perfil da pessoa a 
nomear, nomeadamente, o dinamismo, a 
capacidade de diálogo, a responsabilida-

de, o gosto pelo trabalho em equipa, a 
abertura à mudança e a capacidade para 
a intervenção cultural, a capacidade para 
descobrir e estimular as potencialidades 
individuais e colectivas, e a capacidade 
para gerir os recursos humanos, mate-
riais e financeiros colocados à sua dispo-
sição. 
4. O cargo de Coordenador poderá ser 
exercido por um ou dois professores, de 
acordo com a opção do Presidente do 
Conselho Executivo; 
5. O número de horas de redução é deci-
dido pelo Presidente do Conselho Execu-

tivo, sob proposta apresentada ao Con-
selho Pedagógico. 
 

Artigo 103.º 
Competências do coordenador das 

actividades de enriquecimento curri-
cular 

 

Compete ao Coordenador: 
a) Elaborar o plano geral de activi-
dades não curriculares da iniciativa 
da Escola, tidas em conta as propos-

tas apresentadas pelas diversas 
estruturas da comunidade Escolar, 
submetendo-o ao parecer do Presi-
dente do Conselho Executivo; 
b) Acompanhar, sob orientação do 
Presidente do Conselho Executivo, as 
actividades não curriculares a desen-

volver pelas estruturas educativas da 
Escola; 
c) Propor, dinamizar e coordenar 
exposições, conferências, debates, 
seminários e outras actividades no 
âmbito das actividades recreativas e 
culturais, do apoio aos valores cultu-
rais locais e regionais e da defesa do 
património local e regional, tendo em 
conta os princípios que orientam as 
relações da Escola com a comunida-
de, com as instituições e organismos 
com responsabilidade em matéria 
cultural e com outras a que possa 

prestar ou receber colaboração; 
d) Propor ao Presidente do Conselho 
Executivo e incrementar a divulgação 
junto da comunidade local das acti-
vidades desenvolvidas pela Escola; 
e) Propor e coordenar o intercâmbio 

de manifestações culturais inter-
escolares e com outras entidades e 
associações locais e regionais; 
f) Propor ao Presidente do Conselho 
Executivo os recursos humanos, 
materiais e financeiros necessários 
para o desempenho das suas fun-
ções; 
g) Propor e coordenar as actividades 
educativas e respectivas formas de 
funcionamento bem como propor 
e/ou coordenar os recursos humanos 
físicos e disponíveis; 
 

Artigo 104.º 
Coordenador da biblioteca 

 
1. Para assegurar as suas funções, a 
Biblioteca deve ser gerida por uma equi-
pa educativa com competência no domí-
nio da animação pedagógica, da gestão 
de projectos, da gestão da informação e 
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das ciências documentais, constituída por 
docentes do quadro de nomeação defini-
tiva e outros profissionais, nomeadamen-
te técnicos de biblioteca que tenham 

formação ou demonstrem possuir com-
petências adequadas ao exercício das 
funções. 
2. O Professor Coordenador é nomeado 
pelo Presidente do Conselho Executivo, 
com parecer favorável do Conselho 
Pedagógico. 

 
 

Artigo 105.º 
Competências do coordenador da 

biblioteca 
 

Compete ao Coordenador: 
a) Elaborar um projecto de activida-
des anual; 
b) Elaborar e assegurar o cumpri-
mento da Regulamento da Bibliote-
ca; 
c) Propor a política de aquisições 
para a Biblioteca; 

d) Coordenar e dinamizar a gestão, o 
planeamento e a organização da 
Biblioteca no que respeita ao domí-
nio da informação e dos aspectos 
pedagógicos e administrativos; 
e) Prestar apoio e acompanhamento 

do estudo/pesquisa dos alunos; 
f) Dinamizar actividades para moti-
var os alunos para a leitura e para a 
cultura; 
g) Interagir com toda a comunidade 
escolar no sentido de melhorar a 
qualidade do serviço prestado pela 
Biblioteca; 
h) Zelar por todo o material existen-
te nos vários espaços; 
i) Perspectivar a Biblioteca e as suas 
funções pedagógicas no contexto do 
Projecto Educativo da Escola, pro-
movendo a sua constante actualiza-

ção e uma utilização plena dos 
recursos documentais por parte dos 
alunos e professores, quer no âmbito 
curricular, quer da ocupação dos 
tempos livres. 

 
 

 

SECÇÃO V 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

APOIO EDUCATIVO 
 

Artigo 106.º 
Definição e âmbito 

 
Tendo em vista contribuir para a 

igualdade de oportunidades e para o 
sucesso educativo dos alunos, a Escola 
deve desenvolver medidas de apoio em 

situações de dificuldade de aprendiza-
gem, integração, relacionamento e de 
problemas de natureza pessoal, que se 
reflictam no aproveitamento do aluno, 
devendo conjugar a sua actividade com 
as estruturas de orientação educativa. 

 
 

SUBSECÇÃO i 
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E DESENVOL-

VIMENTO VOCACIONAL 

 
Artigo 107.º 
Composição 

 
O Serviço de Psicologia e Desen-

volvimento Vocacional é constituído por 
um licenciado em Psicologia. 
 

Artigo 108.º 
Competências do serviço de psicolo-

gia e desenvolvimento vocacional 
 
1. As competências do Serviço de Psico-
logia e Desenvolvimento Vocacional 
estão consignados na legislação em 
vigor, incidindo a sua acção em três 

áreas: 
a) Avaliação e acompanhamento psi-
cológico; 
b) Desenvolvimento vocacional; 
c) Apoio ao desenvolvimento do sis-
tema de relações da Comunidade 
Educativa 
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SUBSECÇÃO II 
TUTORIA PEDAGÓGICA 

 
Artigo 109.º 

Professor Tutor 
 

1. O professor tutor é um docente com 
competência e experiência pedagógica, 
capacidade de relacionamento, e com 
formação adequada para acompanhar e 
orientar o processo educativo dos alunos 

que revelem dificuldades de integração e 
socialização dentro da turma e/ou esco-
la; 
2. O professor tutor é designado pelo 
Presidente do Conselho Executivo, ouvido 
o Conselho Pedagógico. 

 
Artigo 110.º 

Competências do professor tutor 
 

Consideram-se competências do 
Professor Tutor: 

 
a) Colaborar com os Directores de 

Turma e os serviços de apoio exis-
tentes na Escola na elaboração de 
estratégias pedagógicas, no sentido 
de promover um bom ambiente de 
trabalho, tendo em conta a promo-
ção de valões tais como o respeito, a 
tolerância e a solidariedade; 
b) Trabalhar em articulação com as 
Coordenadoras de Ano, a fim de pro-
porcionar uma boa integração dos 
alunos na Escola, tendo em vista o 
seu sucesso educativo; 
c) Desenvolver com os Directores de 
Turma estratégias comuns, relativa-
mente aos seguintes aspectos: 
-Relacionamento com os alu-
nos/colegas/encarregados de educa-
ção; 
- Comportamento/atitudes; 
- Pontualidade; 

- Assiduidade; 
- Marcação de faltas; 
- Justificação de faltas; 
- Linguagem; 
- Vestuário. 
d) Apoiar os Directores de Turma na 
resolução de problemas de ordem 

disciplinar, devendo ser atempada-

mente informado da realização de 
Conselhos de Turma convocados 
para esse fim e tomar conhecimento 
das actas, sempre que tal se justifi-

que. 
e) Dar conhecimento ao Conselho 
Executivo de sugestões apresentadas 
pelos Directores de Turma, tendo em 
vista melhorar o funcionamento da 
Escola. 

 

 
SUBSECÇÃO III 

SERVIÇOS DE APOIO EDUCATIVO 

 
Artigo 111.º 

Núcleo de apoio educativo 
 
1. O núcleo de apoio educativo é forma-
do pelos professores que têm a seu car-
go aulas de apoio pedagógico acrescido, 
pelos professores das modalidades espe-
ciais da educação escolar e pelos profes-
sores que integram a equipa pedagógica 
de acompanhamento de estudos. 

2. O Conselho Pedagógico define o apoio 
pedagógico acrescido a ser prestado aos 
alunos, tendo em conta: 

A prioridade das situações em causa; 
O número total de tempos lectivos, 
bem como o número de aulas sema-
nais a atribuir a cada situação, de 
acordo com a legislação em vigor. 

 
 
 
 

Artigo 112.º 
Medidas de apoio educativo 

 
As medidas de apoio educativo 

podem assumir, entre outras, as seguin-
tes modalidades: 

a) Acompanhamento de estudos – 
em que os alunos possam estudar, 

tirar dúvidas, realizar trabalhos de 
casa ou de pesquisa, entre outros 
orientados pelos professores acom-
panhantes desta medida; 
b) Aulas de apoio – ao longo do ano 
ou por períodos determinados, com 
programas e estratégias definidas 

pelo grupo disciplinar. Estas aulas 
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destinam-se a colmatar as deficiên-
cias básicas com estratégias diferen-
tes das utilizadas nas salas de aula; 
c) Aulas de apoio acrescido – dirigi-

das a alunos com necessidades edu-
cativas especiais. 

 

CAPÍTULO III 

Outras estruturas da Escola 

 
SECÇÃO I 

NÚCLEOS DE ESTÁGIO 
 

Artigo 113.º 
Núcleos de estágio 

 
Os Núcleos de Estágio são defini-

dos pela(s) universidade(s) através da 
celebração de um protocolo directamente 
com as escolas cooperantes. No âmbito 
da legislação em vigor a SREC tem um 
papel, não de interveniente activo, mas 

de facilitador do processo. 
 

Artigo 114.º 
Orientadores de Estágio 

 
A nomeação do orientador coope-

rante (orientador de estágio) é feita pela 

UMa (ou outra universidade), colhida a 
anuência do Conselho Executivo e do 
docente da escola cooperante, com a 
qual a universidade está protocolada. 
 

Artigo 115.º 
Competências do orientador de está-

gio 
 

Estas competências são definidas 
pelo modelo de funcionamento do está-
gio de cada curso e de cada universida-
de. 
 
 

SECÇÃO II 
COMISSÃO DE FORMAÇÃO 

 
Artigo 116.º 

Objecto 

 

A comissão de formação tem prin-
cipal objectivo programar, gerir e realizar 
acções de curta duração, destinadas a 
suprir carências motivadas por questões 

surgidas no âmbito da actividade da 
Escola, com a finalidade de resolver pro-
blemas concretos da Escola, no sentido 
de a optimização dos recursos humanos 
e da auto-formação. 
 

Artigo 117.º 

Composição 
 

A comissão é composta por um 
coordenador e por mais dois docentes, 
nomeados pelo Presidente do Conselho 
Executivo, escolhidos de entre os profes-
sores profissionalizados com, pelo 
menos, 2 anos de serviço após a profis-
sionalização, tendo em consideração as 
habilitações académicas e profissionais 
respectivas, bem como a sua experiência 
e competência pedagógico-didáctica e 
científica. 
 

Artigo 118.º 
Competências do coordenador da 

comissão de formação 
 
Compete ao coordenador de Comis-

são de Formação: 

1. Apresentar, ao Conselho Pedagógico, 
a proposta de plano anual de formação, 
elaborada pela Comissão de Formação; 
2. Coordenar o trabalho da Comissão; 
3. Propor ao Presidente do Conselho Exe-
cutivo a mobilização dos recursos neces-
sários à realização da formação, nomea-
damente, pelo estabelecimento de inter-
câmbios com Escolas da Região e acor-
dos com outras entidades; 
4. Estabelecer a ligação e integração das 
acções de formação nas actividades da 
secção de formação; 
5. Relatar ao Conselho Pedagógico, em 

reunião ordinária, o andamento dos tra-
balhos da Comissão. 
 

Artigo 119.º 
Competências da comissão de for-

mação 
 

Compete à Comissão de Formação: 
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1. Propor ao Conselho Pedagógico o Pla-
no Anual de Formação da Escola, tendo 
em conta as sugestões dos grupos disci-
plinares e dos órgãos de orientação edu-

cativa dos alunos. 
2. Tomar as medidas necessárias à 
implementação das acções de formação 
constantes no plano anual aprovado em 
Conselho Pedagógico. 
3. Estabelecer os recursos necessários à 
realização da formação propor aos orga-

nismos competentes, com a devida ante-
cedência. 
4. Considerar o grau de interesse das 
acções desenvolvidas e a possibilidade 
da alargar as acções promovidas a 
docentes de outras escolas. 
5. Acompanhar e promover a avaliação 
de cada acção realizada. 
6. Acompanhar e incentivar o recurso a 
acções de investigação, como forma de 
solucionar problemas educativos e pro-
mover a inovação pedagógica, no con-
texto da Escola. 
7. Proceder à avaliação do plano anual 

de formação de cujos resultados apre-
sentará um relatório ao Conselho Peda-
gógico, para parecer. 
 

Artigo 120.º 
Reuniões 

 
A Comissão reúne-se pelo menos 

uma vez por mês para preparar o relato 
da sua actividade ao Conselho Pedagógi-
co. 
 

SECÇÃO III 
SECRETARIADO DE EXAMES 

 
Artigo 121.º 
Nomeação 

 
Compete ao Conselho Executivo: 

a) Nomear o coordenador e a equipa 

de professores que integra o secreta-
riado de exames; 
b) Fornecer a legislação definidora 
das competências do secretariado de 
exames, bem como todas as orienta-
ções consideradas necessárias para 
uma correcta, adequada e oportuna 
gestão das diferentes situações; 

 
Artigo 122.º 

Competências do secretariado de 
exames 

 
Cabe à Equipa do Secretariado de 

Exames: 
a) Dialogar com o pessoal dos servi-
ços de administração escolar com o 
objectivo de optimizar recursos e 
simplificar tarefas; 

b) Elaborar e submeter à apreciação 
do Conselho Executivo o plano de 
realização das provas que terão 
lugar na escola; 
c) Designar, de acordo com os crité-
rios legais, os professores necessá-
rios à concretização das diversas 
tarefas incluídas naquele plano; 
d) Compilar e fornecer aos professo-
res designados um documento 
informativo, que contenha o conjun-
to de atribuições e procedimentos 
previstos na lei em ordem a um cor-
recto e adequado desempenho das 

respectivas funções. 
 

SECÇÃO IV 
COMISSÃO COORDENADORA DAS 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICLAR 

 
Artigo 123.º 
Definição 

 
As actividades de Enriquecimento 

Curricular constituem um conjunto de 
actividades não curriculares que se 
desenvolvem para além do tempo lectivo 
dos alunos e que são de frequência facul-
tativa. 
 

Artigo 124.º 
Natureza e finalidade 

 

As actividades de Enriquecimento 
Curricular têm uma natureza lúdica, cul-
tural e formativa a fim de ser proporcio-
nada e facilitada a formação integral, a 
realização pessoal do educando, a liga-
ção da Escola com o meio, a solidarieda-
de e o voluntariado e desenvolvimento 
da dimensão europeia na educação. 
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Artigo 125.º 
Organização 

 
As actividades de enriquecimento Curri-
cular são organizadas em Clubes/Grupos 
de livre designação que podem integrar 
alunos, professores, especialistas e 
outros membros da Comunidade: 

a) Por grupos entende-se todos os 

núcleos de teatro, de expressão 
musical e dramática, de coro e ins-
trumental, expressão corporal ou 
outras actividades congéneres; 
b) O número de alunos do Clu-
be/Grupo depende das suas especifi-
cidades e deve ser definido em fun-
ção do adequado desenvolvimento 
das actividades, nomeadamente: 
- Natureza da actividade; 
- Metodologia a desenvolver. 
c) A atribuição dos recursos mate-
riais e humanos dos Clubes/Grupos 
são do âmbito do Órgão de Adminis-

tração e Gestão; 
d) O tempo real dos Clubes/Grupos é 
definido pelo Conselho Pedagógico; 
e) A proposta de projecto de cada 
Clube/Grupo é apresentada ao Con-
selho Pedagógico e deve conter: 

- A indicação do(a) monitor(a) res-
ponsável; 
- A descrição da natureza e objecti-
vos do projecto; 
- A forma de organização interna 
(Regulamento Interno): 
- As actividades a desenvolver; 
- O tempo semanal necessário; 
- A data de apresentação das activi-
dades; 
- O número mínimo e máximo de 
participantes; 
- As formas e momentos de avalia-
ção das actividades. 

f) O conjunto de projectos apresen-
ta-se sob a forma de um programa 
que deve constituir parte integrante 
do Plano Anual de Actividades da 
Escola a ser aprovado pelo Conselho 
Pedagógico. 

 
Artigo 126.º 

Organização interna dos clubes 
 
1. Dentro de cada Clube/Grupo deve ser 
promovido um relacionamento informal 

entre os participantes que livremente se 
comprometem a desenvolver as activida-
des que constituem o seu projecto, asse-
gurando a prossecução dos respectivos 
objectivos. 
2. Cada Clube/Grupo aprova o seu pró-
prio Regulamento Interno, bem como o 

seu Projecto com a participação dos seus 
membros. 
3. A inscrição no Clube/Grupo é livre e a 
sua frequência é regulada nos termos do 
respectivo Regulamento Interno. 

 
 

Artigo 127.º 
Competências do Monitor 

 
Compete ao Monitor(a) do Clu-

be/Projecto proceder à: 
a) Estruturação do projecto a apre-
sentar ao Conselho Pedagógico; 

b) Planificação das actividades pre-
vistas no projecto; 
c) Dinamização das acções; 
d) Avaliação dos resultados. 
 

Artigo 128.º 

Avaliação dos resultados 
 

Compete ao Monitor(a) de cada 
Clube/Projecto elaborar, anualmente, o 
relatório de avaliação a entregar ao 
Órgão de Administração e Gestão, tendo 
em consideração a apreciação do traba-
lho realizado em função dos objectivos 
estabelecidos e o grau de envolvimento e 
interesse manifestado pelos participantes 
na concretização das actividades. 
 
 

SECÇÃO V 

VISITAS DE ESTUDO E INTERCÂM-
BIOS 

 
Artigo 129.º 

Visitas de estudo 
 
1. As visitas de estudo constituem activi-
dades pedagógico-didácticas que podem 
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contribuir para a valorização dos saberes 
e, consequentemente, para a formação 
integral do aluno. 
2. Devem constar do Plano de Trabalho 

da Turma e do Plano Anual da Escola. 
3. Trinta dias antes da visita de estudo, 
no caso de ser necessário requisitar 
transporte público e 15 dias noutras 
situações, deverá ser apresentado um 
projecto pelo(s) professor(s) responsá-
vel/responsáveis ao Presidente do Con-

selho Executivo que o aprovará, depois 
de ouvidos os Conselhos Pedagógico e 
Administrativo. 
4. Do plano da visita de estudo deve 
constar: 

a) Turma(s) e disciplina(s) envolvi-
da(s); 
b) Objectivos da Visita; 
c) Local e data; 
d) Orçamento da visita; 
e) Hora e local de partida e de che-
gada; 
f) Professores responsáveis e/ou 
acompanhantes, em número compa-

tível com o dos alunos. 
5. A aprovação das visitas de estudo 
deve obedecer aos seguintes critérios: 

a) Integrar como estratégia pedagó-
gica “aulas de campo“ destinadas a 
promover a melhoria das condições 

de aprendizagem; 
b) Haver disponibilidade de verba 
correspondente ao orçamento pre-
visto; 
c) Carácter interdisciplinar, sempre 
que possível; 
d) Não interferir, de modo significa-
tivo, no funcionamento normal das 
aulas de disciplinas não envolvidas e 
não coincidir com as datas de avalia-
ção sumativa. 

6. Compete ao professor responsável 
pela visita de estudo: 

a) Promover e orientar os contactos 

a estabelecer com as entidades a 
visitar, referindo sempre o seu nome 
em toda a correspondência trocada; 
b) Manter informado, desde o início, 
o director de turma de todo o desen-
volvimento do processo; 
c) Entregar ao Conselho Executivo, 
atempadamente, o plano da visita, 

do qual deve constar a identificação 
dos professores envolvidos, as aulas 
a que irão faltar, assim como a rela-
ção dos alunos que participam da 

visita; 
d) Informar, em devido tempo, os 
docentes cujas actividades lectivas 
sejam coincidentes com o horário da 
referida visita; 
e) Dar a conhecer, com a devida 
antecedência, a planificação da visita 

a todos os encarregados de educa-
ção, solicitando-lhes a respectiva 
autorização através do director de 
turma. 

7. As visitas de estudo que, por razões 
devidamente justificadas, não constarem 
do Plano Anual de Escola, poderão reali-
zar-se mediante a aprovação do Conse-
lho Pedagógico ou do Conselho Executi-
vo. 

 
SECÇÃO VI 
AVALIAÇÃO 

 

Artigo 130.º 
Observatório de avaliação para a 

qualidade 
 

O Observatório tem como objecti-
vo apresentar propostas que visem 

melhorar a qualidade do ensino e educa-
ção nela ministrados, nomeadamente 
através da melhoria das metodologias de 
ensino e dos processos de ensino-
aprendizagem e da relação alu-
no/professor/funcionário. 

 
Artigo 131.º 

Constituição 
 

A constituição deste Observatório 
é da competência do Conselho Executivo, 
ouvido o Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 132.º 
Competências do observatório de 

avaliação para a qualidade 
 

1. São suas competências: 
a) Dar a conhecer à comunidade 
escolar as suas propostas metodoló-
gicas; 
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b) Estimular e apoiar o debate na 
comunidade escolar sobre as mes-
mas no sentido da sua efectiva 
divulgação; 

c) Implementar, apoiar e avaliar as 
propostas consideradas pertinentes, 
para a melhoria do ensino e educa-
ção na nossa Escola. 

2. Para o desempenho das competências 
referidas no ponto 1, o Observatório 
deverá trabalhar em estreita colaboração 

com: 
a) Os Grupos Disciplinares; 
b) Os Departamentos; 
c) A Comissão de Formação; 
d) O Grupo de Trabalho para a Ino-
vação Científica e Pedagógica; 
e) O Conselho Pedagógico; 
f) Os Coordenadores de Ano; 
g) O responsável pelo Serviço de 
Psicologia e Desenvolvimento Voca-
cional. 

 

SECÇÃO VII 

REVISTA 

Artigo 133.º 
Revista de Escola 

 

1. A Escola é detentora da revista " O 
Lyceu” 
2. O "O Lyceu" é o órgão de comunicação 
social da Escola e visa melhorar as rela-
ções interpessoais de todos os membros 
da comunidade, promover e divulgar 
experiências inovadoras a nível de Esco-

la, manter e incentivar a abertura da 
Escola à comunidade exterior. 
 
 

SECÇÃO VIII 
INOVAÇÃO 

 

Artigo 134.º 
Grupo de trabalho para a inovação 

científica e pedagógica 
 

Este grupo de trabalho tem como 
objectivo estimular e apoiar a atitude 
investigativa e as competências dialógi-

cas dos professores, essenciais ao pro-
cesso de partilha de experiências e sabe-
res, bem como contribuir para a constru-
ção de um ambiente que lhes permita 

produzirem saber sobre a profissão e 
suas práticas, que os estimule à investi-
gação, utilizando o imenso material do 
“laboratório” que é o seu local de traba-
lho – a escola e os alunos. 

 
Artigo 135.º 

Constituição 
 

A constituição deste Grupo de 
Trabalho é da competência do Conselho 
Executivo, ouvido o Conselho Pedagógi-
co. 

 
 

Artigo 136.º 
Competências do grupo de trabalho 
para a inovação científica e pedagó-

gica 
 

1. São suas competências: 
a) Dar a conhecer à comunidade 
escolar e à comunidade onde a esco-
la se insere, os trabalhos de nature-
za Científica e Pedagógica realizados 
pelos seus professores; 
b) Estimular e apoiar o debate públi-

co sobre os mesmos no sentido da 
sua efectiva divulgação; 
c) Garantir que a escola tem disponí-
vel para consulta na Biblioteca, um 
exemplar de todos os trabalhos rea-
lizados pelos seus professores; 
d) Conceber, realizar e apoiar traba-
lhos de investigação em temas perti-
nentes para a comunidade escolar; 
e) Apoiar a implementação dos 
conhecimentos considerados perti-
nentes, para a melhoria do ensino na  
Escola Secundária Jaime Moniz. 

2. Para o desempenho das competências 

referidas no ponto 1, o grupo de trabalho 
deverá trabalhar em estreita colaboração 
com: 

a) Os Grupos Disciplinares; 
b) Os Departamentos; 
c) A Comissão de Formação; 

d) O Conselho Pedagógico; 
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e) Os Coordenadores de Ano; 
f) O responsável pelo Serviço de Psi-
cologia e Desenvolvimento Vocacio-
nal. 

 

PARTE IV 

DIREITOS E DEVERES DOS 
MEMBROS DA COMUNIDADE 

ESCOLAR 

CAPÍTULO I 

PESSOAL DOCENTE 

 

SECÇÃO I 
DIREITOS 

 
Artigo 137.º 

Direitos profissionais 
 
São garantidos ao pessoal docente 

os direitos estabelecidos para os traba-
lhadores em funções públicas em geral, 
bem como os direitos profissionais decor-
rentes do Estatuto da Carreira Docente. 
(ECD.) 
 

SECÇÃO II 
DEVERES 

 
Artigo 138.º 

Deveres profissionais 
 

O pessoal docente está obrigado ao 

cumprimento dos deveres estabelecidos 
para os trabalhadores em funções públi-
cas em geral, e dos deveres profissionais 
decorrentes do ECD. 
 

Artigo 139.º 
Deveres decorrentes do RIE 

 
O pessoal docente está, ainda, vin-

culado ao cumprimento dos seguintes 
deveres especiais: 

a) Adoptar uma conduta que, em 
todos os momentos, constitua uma 
referência, um estímulo educativo 

para o aluno, bem como um exemplo 

de cidadania e de exercício respon-
sável da liberdade individual; 
b) Ser assíduo e pontual; 
c) Não sair da sala de aula antes dos 

alunos e deixar o quadro sempre 
limpo; 
d) Apresentar-se com uma indumen-
tária adequada e apropriada ao 
espaço escola e sala de aula; 
e) Fazer uso prudente e adequado do 
material audiovisual requisitado, 

desligando-o da corrente eléctrica 
sempre que não esteja a ser utiliza-
do; 
f) Informar os alunos do processo de 
avaliação, designadamente, objecti-
vos, conteúdos, cotações e critérios 
de correcção das provas de avaliação 
sumativa ou de qualquer outro tra-
balho relevante para a avaliação do 
aluno; 
g) Apresentar as provas de avaliação 
sumativa, em formato facilmente 
legível e perceptível; 
h) Entregar, por escrito, os enuncia-

dos das provas de avaliação sumati-
va ao delegado de disciplina e os 
resultados obtidos nessas provas ao 
director de turma; 
i) Entregar as provas de avaliação 
sumativa e demais trabalhos realiza-

dos durante a aula, com a maior 
brevidade possível (limite máximo de 
15 dias), procedendo seguidamente 
à sua correcção; 
j) Não realizar teste sumativo, sem 
que o aluno tenha recebido os resul-
tados da avaliação sumativa ante-
rior; 
k) Não marcar testes de avaliação 
sumativa na última semana de aulas 
de cada período lectivo, a não ser 
em casos excepcionais e justificados 
devendo dar conhecimento ao Direc-
tor de Turma; 

l) Não devem ser realizados dois ins-
trumentos de avaliação no mesmo 
dia, nem mais de três por semana; 
m) Entregar aos alunos, até final do 
período, os exercícios escritos e os 
trabalhos realizados no âmbito do 
processo de avaliação; 
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n) Registar os sumários das lições e 
as faltas dos alunos. As faltas deve-
rão ser registadas do primeiro ao 
último dia de aulas do período esco-

lar, salvo indicações em contrário; 
o) Apresentar relatório do trabalho 
desenvolvido ou plano de trabalho a 
desenvolver, sempre que para tal for 
solicitado; 
p) Impedir o acesso dos alunos à 
sala de trabalho dos professores; 

q) Não autorizar, a nenhum aluno, a 
saída da sala de aula antes do tem-
po, salvo casos de força maior; 
r) Manter à sua guarda pessoal o 
trabalho confidencial, nomeadamen-
te, testes, trabalhos e respectivos 
suportes físicos, e outros; 
s) Informar o Director de Turma, por 
escrito, sempre que anule alguma 
falta aos alunos e quais os funda-
mentos da respectiva anulação; 
t) Consultar o painel de informações 
na sala de professores para se man-
ter actualizado. 

 

CAPÍTULO II 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

SECÇÃO I 
DEFINIÇÃO 

 
Artigo 140.º 

Noção de pessoal não docente 
 

Por pessoal não docente entende-se 
o conjunto de trabalhadores que, no 
âmbito das respectivas funções, contri-
buem para apoiar a organização e a ges-
tão, bem como a actividade sócio-
educativa das Escolas, incluindo os servi-
ços especializados de apoio sócio-
educativo. 

 
 

SECÇÃO II 
DIREITOS 

 
Artigo 141.º 

Direitos Profissionais 

 
O pessoal não docente goza dos 

direitos gerais estabelecidos para os tra-
balhadores do Estado e demais direitos 

previstos na lei. 
 
 

SECÇÃO III 
DEVERES 

 
Artigo 142.º 

Deveres profissionais 
 

O pessoal não docente está obriga-
do ao cumprimento dos deveres gerais 
estabelecidos para os trabalhadores do 
Estado e os deveres específicos decor-
rentes da profissão. 
 

Artigo 143.º 
Deveres específicos dos assistentes 

administrativos 
 

O funcionário administrativo tem 
ainda, o dever de: 

a) Informar com brevidade o pessoal 
docente, não docente e discente de 
qualquer assunto que lhes diga 
directamente respeito; 
b) Prestar esclarecimentos, sobre 
assuntos da sua competência, que 

ofereçam dúvidas aos vários elemen-
tos da comunidade Escolar; 
c) Assegurar os serviços de expe-
diente geral, gabinete do aluno, con-
tabilidade, economato e gabinete de 
recursos humanos; 
d) Prestar apoio administrativo aos 
órgãos de administração e gestão. 

 
Artigo 144.º 

Deveres específicos dos assistentes 
operacionais 

 
1. O assistente operacional tem, ainda, o 

dever de: 
a) Manter uma vigilância atenta de 
modo a minimizar situações de risco 
que possam ocorrer entre os alunos; 
b) Não permitir correrias, ruídos, ou 
gritarias no interior da Escola; 
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c) Permanecer na sala de aula sem-
pre que o professor tenha de se 
ausentar, por motivo de força maior; 
d) Controlar a entrada dos alunos na 

Escola mediante a solicitação da 
apresentação do cartão de estudan-
te; 
e) Impedir a entrada ou permanên-
cia, na Escola, de pessoas estranhas 
à mesma, em especial aquelas que 
pela sua conduta ou aparência sejam 

suspeitas de perturbar as actividades 
lectivas ou a segurança de alunos, 
professores ou funcionários; 
f) Fazer circular todas as ordens de 
serviço; 
g) Acompanhar os alunos em caso 
de sinistro; 
h) Prestar assistência às aulas na 
área que lhes estiver atribuída, sem-
pre que sejam solicitados para o 
efeito; 
i) Garantir assistência nas salas de 
aula do material necessário ao seu 
normal funcionamento; 

j) Verificar o estado de limpeza da 
sala de aula e dos espaços adjacen-
tes ao local onde estiver a prestar 
serviço; 
k) Providenciar para que as aulas 
não sejam perturbadas por ruídos 

provenientes dos corredores ou de 
outros espaços próximos das salas; 
l) Vigiar e impedir a danificação das 
instalações e do material escolar, 
nomeadamente, carteiras, paredes, 
portas e plantas; 
m) Comunicar ao encarregado de 
pessoal os danos materiais ocorri-
dos; 
n) Executar com brio e profissiona-
lismo as tarefas correspondentes aos 
conteúdos funcionais da carreira a 
que estão afectos. 

 

CAPÍTULO III 

Alunos 

 
Artigo 145.º 

Qualidade de aluno 

 
O aluno, cujo estatuto é conferido 

pela matrícula, com todos os direitos e 
deveres que daí decorrem, deve, 

enquanto jovem cidadão, nortear-se 
pelos princípios da participação activa, 
responsável e construtiva na vida da 
organização da Escola, por forma a que 
tenha uma aprendizagem diversificada e 
crítica, capaz de contribuir para o desen-
volvimento da personalidade e da sua 

formação integral. 
 

 
SECÇÃO I 
DIREITOS 

 
Artigo 146.º 

Direitos gerais dos alunos 
 

Os direitos gerais dos alunos 
encontram-se consignados na legislação 
em vigor. 
 

Artigo 147.º 

Direitos dos representantes dos alu-
nos 

 
1. Os direitos dos representantes dos 
alunos, delegado e subdelegado, concre-
tizam-se, quer pela sua eventual inter-

venção no funcionamento da turma, quer 
pela sua presença nas estruturas de 
orientação educativa, previstas no Regu-
lamento Interno da Escola e demais 
legislação aplicável, bem como nos 
órgãos de administração e gestão. 
2. O delegado e o subdelegado de turma 
ou dois terços da turma têm o direito de 
solicitar a realização de reuniões da tur-
ma com o respectivo Director de Turma 
para apreciação de matérias relacionadas 
com o funcionamento da turma mas pre-
juízo do cumprimento das actividades 
lectivas. 

3. O pedido é apresentado ao respectivo 
Director de Turma, devendo ser precedi-
do de reunião dos alunos para determi-
nação das matérias a abordar. 
4. Não poderão ser eleitos para repre-
sentantes dos alunos, nem integrar 
outros órgãos representativos, os alunos 
que tenham sido sujeitos à aplicação de 
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medida educativa disciplinar de gravida-
de igual ou superior à medida educativa 
disciplinar da repreensão registada. 

 

SECÇÃO II 
DEVERES 

 
Artigo 148.º 

Deveres gerais do aluno 
 

Os deveres gerais dos alunos 

encontram-se consagrados na legislação 
em vigor. 
 

Artigo 149.º 
Deveres específicos 

 
Para além dos deveres gerais con-

sagrados na lei, os alunos têm os seguin-
tes deveres que decorrem da realidade 
específica da nossa Escola: 
a) Comportar-se, dentro e fora das insta-
lações escolares, de modo a dignificar a 
sua Escola; 
b) Cumprir o RIE bem como as demais 

normas de conduta social e de educação 
relativas a uma equilibrada convivência 
escolar; 
c) Comparecer, pontualmente, sempre 
que para tal seja convocado, junto dos 
órgãos de administração da Escola ou de 

qualquer outra das suas estruturas; 
d) Apresentar-se com aspecto asseado, 
vestindo-se de uma forma adequada ao 
espaço da sala de aula; 
e) Ser diariamente portador do cartão de 
estudante e identificar-se através da sua 
exibição, sempre que tal lhe for solicitado 
pelos funcionários e professores; 
f) Entrar na sala de aula logo após o pro-
fessor, salvo em situações devidamente 
justificadas. Em caso de atraso, o aluno 
fica sujeito ao regime de faltas; 
g) Respeitar as datas previamente acor-
dadas para a avaliação sumativa; 

h) As faltas aos momentos de avaliação 
sumativa só serão aceites por motivos de 
força maior; 
i) Manter desligados os telemóveis ou 
aparelhos afins, dentro da sala de aula; 
j) Não utilizar material corrector, nomea-
damente de verniz ou de fita; 

l) Fazer-se acompanhar do material 
necessário para as actividades lectivas, 
sob pena de, não o fazendo por três 
vezes consecutivas ou quatro alternadas, 

ficar sujeito a falta de presença; 
k) Não aceder à sala de aula sem a pre-
sença de um professor ou funcionário; 
m) Entrar na Escola pela porta da Rua do 
Arcipreste; 
n) Não utilizar objectos que, pela sua 
especial perigosidade, possam pôr em 

risco a segurança dos membros da 
comunidade escolar; 

o) Não abandonar quaisquer objec-
tos pessoais nos corredores ou 
outros locais da Escola, nomeada-
mente, carteiras, telemóveis ou 
outros objectos de fácil apropriação, 
de modo a evitar o seu desapareci-
mento; 
p) Não permanecer nos corredores, 
excepto enquanto aguarda o profes-
sor, o que fará com compostura, jun-
to à respectiva sala de aula. No caso 
de não comparência daquele, o aluno 

aguardará o professor de substitui-
ção; 
q) Não praticar actos perturbadores 
ao normal funcionamento das activi-
dades da Escola; 
r) Não praticar actos fraudulentos, 

tais como copiar em situações de 
avaliação, plagiar documentos e 
apresentar trabalhos que não sejam 
da sua autoria. A prática de tais 
actos é passível de aplicação de 
medidas disciplinares e/ou de reper-
cussão na avaliação; 
s) Responsabilizar-se pela reposição 
de todo e qualquer tipo de equipa-
mento à sua guarda, quando danifi-
cado por negligência; 
t) Entregar a justificação de faltas ao 
Director de Turma dadas nos últimos 
dias de cada período, antes da reu-

nião dos conselhos de avaliação 
sumativa; 
u) Restituir, no final do ano lectivo, o 
material cedido pelos serviços da 
Acção Social Escolar nas condições 
em que o recebeu; 
v) Entregar o vasilhame com retorno 
no bar dos alunos e colocar o vasi-
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lhame sem retorno no vidrão exis-
tente no mesmo local. 

 
 

SECÇÃO III 
REGIME DISCIPLINAR DOS ALUNOS 

 
Artigo 150.º 

Medidas Educativas Disciplinares 
 

As medidas relativas a infracções dis-

ciplinares e medidas educativas discipli-
nares são as que constam da legislação 
sobre a matéria. 
 

SECÇÃO IV 
DELEGADOS DE TURMA 

 
Artigo 151.º 
Definição 

 
O Delegado e o Subdelegado de 

Turma são os representantes dos alunos 
da turma junto dos colegas, dos profes-
sores e demais elementos da comunida-

de escolar e, ainda, nos conselhos de 
turma de natureza disciplinar. 

 
 

Artigo 152.º 
Perfil humano 

 
O Delegado e o Subdelegado de 

Turma deverão possuir qualidades 
humanas que garantam o desempenho 
responsável das suas funções, nomea-
damente, uma boa capacidade de rela-
cionamento e de diálogo com os colegas, 
professores e funcionários. 

 
Artigo 153.º 
Atribuições 

 
Compete ao delegado de turma 

representar os colegas da turma, junto 

dos professores, dos colegas e demais 
estruturas escolares, devendo sempre 
tentar resolver os problemas pela via do 
diálogo e de aproximação das pessoas. 

Compete ainda ao delegado: 
a) Representar a turma sempre que 
necessário; 

b) Ser exemplo de compostura para 
os restantes alunos da turma; 
c) Manter-se ao corrente de todos os 
problemas respeitantes à turma; 

d) Manter ligação permanente entre 
a turma e o Director de Turma; 
e) Participar na eleição do Conselho 
Executivo; 
f) Participar na assembleia dos dele-
gados de turma; 
g)Participar nas reuniões de carácter 

disciplinar que tratem de assuntos 
referentes a alunos da turma. 

 
Artigo 154.º 

Eleição 
 
1. O delegado e subdelegado de turma 
são eleitos, em cada turma, por voto 
secreto e directo, durante a primeira 
quinzena de Outubro. 
2. A eleição terá lugar na sala de aula e 
será presidida pelo Director de Turma, 
devendo estar presentes pelo menos 
75% dos alunos da turma. 

3. Será eleito delegado o aluno que obti-
ver maior número de votos e subdelega-
do o que ficar em segundo lugar. 
4. Em caso de empate proceder-se-á a 
novo escrutínio entre os alunos mais 
votados. 

5. Os alunos repetentes ou aqueles que 
tenham sido sujeitos a medida educativa 
superior à de advertência comunicada 
não poderão ser eleitos; 
6. O delegado e o subdelegado podem 
ser destituídos por iniciativa do director 
de turma, depois de ouvida a turma e o 
conselho de turma, quando verificadas 
situações graves resultantes do seu 
comportamento incorrecto e salvaguar-
dando sempre a possibilidade da sua 
defesa. 
7. O delegado e o subdelegado podem 
também ser destituídos, em qualquer 

altura, a requerimento devidamente fun-
damentado, de dois terços dos alunos da 
turma, dirigido ao director de turma. 
8. Sempre que o delegado e o subdele-
gado sejam destituídos, haverá de ime-
diato nova eleição. 
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9. Do acto eleitoral será lavrada, em 
impresso próprio, uma acta que será 
entregue no Conselho Executivo. 
10. O subdelegado substituirá o delegado 

de turma nas suas faltas e impedimen-
tos. 

CAPÍTULO IV 

DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDU-
CAÇÃO 

 
SECÇÃO I 

DIREITOS E DEVERES 
 

SUBSECÇÃO I 
DIREITOS 

 
Artigo 155.º 

Direitos 
 

1. Constituem direitos dos pais e 
encarregados de educação: 
a) Acompanhar o processo educativo 
dos respectivos educandos; 
b) Comparecer na Escola, nomea-
damente, sempre que para tal sejam 
convocados; 
c) Colaborar com os professores no 
âmbito do processo de ensino -
aprendizagem dos seus educandos; 

d) Ser convocado para as reuniões 
com o Director de Turma e ter 
conhecimento da hora de atendimen-
to semanal; 
e) Ser informado, mensalmente, da 
assiduidade, do comportamento e do 
aproveitamento dos seus educandos; 
f) Cooperar com todos os elementos 
da comunidade educativa no desen-
volvimento de uma cultura de cida-
dania; 
g) Participar e ser eleito para repre-
sentar os pais e encarregados de 
educação dos alunos nos conselhos 

de turma disciplinares; 
h) Participar nas actividades da 
Associação de Pais e Encarregados 
de Educação; 
i) Exercer os demais direitos consig-
nados na lei, nomeadamente quanto 

ao associativismo. 

 
2. Não obstante a maioridade dos alunos, 
mantêm-se os direitos e deveres dos pais 
e encarregados de educação relativa-

mente ao acompanhamento escolar dos 
seus educandos, nomeadamente na assi-
natura da justificação de faltas e nas 
reuniões com o director de turma. 
3. Não tem aplicação o disposto em 2, no 
caso de os alunos terem autonomia eco-
nómica dos respectivos encarregados de 

educação, a comprovar por declaração 
destes. 
 

SUBSECÇÃO II 
DEVERES 

 
Artigo 156.º 

Deveres 
 

Constituem deveres dos pais e 
encarregados de educação: 

a) Informar-se sobre todos os assun-
tos relevantes no processo educativo 
dos seus educandos; 

b) Colaborar com os professores no 
processo de ensino-aprendizagem 
dos seus educandos; 
c) Articular a educação na família 
com o trabalho escolar; 
d) Comparecer na Escola sempre que 
solicitados; 
e) Estabelecer contactos regulares 
com o Director de Turma; 
f) Acompanhar o desenvolvimento 
das actividades escolares dos seus 
educandos; 
g) Responsabilizar-se pelo cumpri-
mento de dever de assiduidade dos 
seus educandos; 
h) Justificar, no prazo legal, as faltas 
dos seus educandos às actividades 
escolares e fazer chegar as justifica-
ções ao Director de Turma; 
i) Colaborar, imediatamente, com a 

Escola, sempre que a segurança físi-
ca ou moral dos seus educandos 
estiver em perigo. 
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CAPÍTULO V 

ESTRUTURAS ASSOCIATIVAS 

 
SECÇÃO I 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARRE-
GADOS DE EDUCAÇÃO 

 
Artigo 157.º 

Natureza Jurídica 
 
A Associação de Pais e Encarrega-

dos de Educação é uma entidade com 
personalidade jurídica própria e rege-se 
pela lei, pelos seus estatutos e pelo pre-
sente Regulamento Interno. 
 

SECÇÃO II 
ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

 
Artigo 158.º 

Regime 
 
1. A Associação de Estudantes é uma 
estrutura representativa dos estudantes, 
tem personalidade jurídica e rege-se 
pelos princípios do movimento associati-
vo, pelos seus estatutos e por este regu-
lamento. 
2. A associação de estudantes tem o 
direito de exercer livremente a sua acti-

vidade associativa. 
 
 

SECÇÃO III 
COMISSÃO DE FINALISTAS 

 
Artigo 159.º 

Definição 
 
1. A Comissão de Finalistas designa-se 
de "Comissão de Finalistas da Escola 
Secundária Jaime Moniz” 
2. A Comissão de Finalistas não tem per-

sonalidade jurídica e rege-se por um 
regulamento próprio que se anexa ao 
RIE. 
3. É da competência do Conselho Execu-
tivo a aprovação do Regulamento da 
Comissão de Finalistas. 

 
 

CAPÍTULO VII 
COMISSÃO ELEITORAL 

 
Artigo 160.º 

Competência, composição e designa-
ção 

 
1. A comissão eleitoral é uma estrutura 
de apoio à Escola, competindo-lhe a 
organização e coordenação dos proces-
sos eleitorais a que haja de se proceder. 

2. A comissão eleitoral é composta por 
três membros designados pelo Presiden-
te do Conselho Executivo, mediante 
parecer do Conselho da Comunidade 
Educativa. 
3. O funcionamento da Comissão Eleito-
ral rege-se por regulamento próprio. 
 

CAPÍTULO VIII 

 

QUADROS DE VALOR E EXCELÊNCIA 

 
Artigo 161.º 
Instituição 

 
1. São instituídos os quadros de valor e 
excelência. 
2. Os quadros de valor e excelência des-
tinam-se a tornar patente o reconheci-
mento de aptidões e atitudes dos alunos 
que tenham evidenciado valor e excelên-
cia nos domínios cognitivo, cultural, pes-
soal ou social, bem como atribuir pré-
mios, em casos específicos e excepcio-
nais. 
3. Os quadros de valor e excelência 
assumem características diversas em 
função do tipo de aptidões e de atitudes 
que são reconhecidas, bem como da res-
pectiva amplitude valorativa. 
4. Os quadros de valor e excelência 

regem-se por regulamento próprio a ela-
borar pelo Conselho Pedagógico. 
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PARTE V 

DISPOSIÇÕES FINAIS, E TRANSI-
TÓRIAS 

 
Artigo 162.º 

Regulamentos específicos e regimen-
tos internos 

 
1. Os órgãos colegiais de administração e 
gestão e as estruturas de orientação 
educativa elaboram os seus próprios 
regimentos que serão anexados ao Regu-
lamento Interno. 
2. Os regulamentos específicos e os 
regimentos internos deverão ser elabo-
rados em conformidade com o presente 
Regulamento Interno. 
 

Artigo 163.º 
Revisão do regulamento 

 
1. No primeiro ano de vigência o presen-

te Regulamento poderá ser revisto no 
máximo 2 vezes. 
2. Após o primeiro ano de vigência o pre-
sente regulamento poderá ser revisto 
ordinária ou extraordinariamente. 
3. As revisões ordinárias apenas poderão 
ter lugar decorridos três anos após a 
última revisão ordinária. 
4. As revisões extraordinárias poderão 
ocorrer em qualquer momento, por pro-
posta de qualquer membro ou órgão da 
comunidade Escolar, devendo ser apro-
vadas por ¾ dos membros do Conselho 
da Comunidade Educativa. 

 
 

Artigo 164.º 
Entrada em vigor 

 
Este regulamento entra em vigor no 

dia imediato ao da sua aprovação. 
 

 



_____________________________________________ 
Regulamento Interno da Escola Secundária Jaime Moniz 
http://www.jaimemoniz.com 

41 

 

Índice 

 

INTRODUÇÃO 1 

PARTE I 1 

PRINCÍPIOS GERAIS, INSTALAÇÕES E REGIME DE FUNCIONAMENTO 1 

CAPÍTULO I 1 
DEFINIÇÃO E OBJECTO 1 
Artigo 1.º 1 
Objecto e âmbito 1 
Artigo 2.º 1 
Divulgação do regulamento interno da Escola (RIE) 1 
CAPÍTULO II 2 
IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 2 
Artigo 3.º 2 
Identidade 2 
Artigo 4.º 2 
Símbolos identificadores da Escola 2 
Artigo 5.º 2 
Dia da Escola 2 
CAPÍTULO III 2 
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 2 
SECÇÃO I 2 
AMBIENTE ESCOLAR, ACESSO, CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA 2 
Artigo 6.º 2 
Convivência na escola 2 
Artigo 7.º 3 
Acesso e segurança 3 
Artigo 8.º 3 
Plano de prevenção e emergência 3 
Artigo 9.º 3 
Procedimento em caso de acidente 3 
SECÇÃO II 3 
REGIME DE FUNCIONAMENTO 3 
Artigo 10.º 3 
Funcionamento das aulas 3 
Artigo 11.º 4 
Início e fim das aulas 4 
Artigo 12.º 4 
Funcionamento das disciplinas de Educação Física 4 
e do Curso Tecnológico de Desporto 4 
SECÇÃO III 5 



_____________________________________________ 
Regulamento Interno da Escola Secundária Jaime Moniz 
http://www.jaimemoniz.com 

42 

OCUPAÇÃO PLENA DE TEMPOS ESCOLARES 5 
Artigo 13.º 5 
Organização das actividades educativas 5 
Artigo 14.º 5 
Aulas de substituição 5 
Artigo 15.º 6 
Actividades de substituição 6 
Artigo 16.º 6 
Permutas 6 
Artigo 17.º 6 
Registo das actividades lectivas e controlo da assiduidade e pontualidade dos docentes 6 
Artigo 18.º 6 
Faltas de material 6 
Artigo 19.º 7 
Divulgação da informação 7 
Artigo 20.º 7 
Convocatórias das reuniões 7 
Artigo 21.º 7 
Actas e relatórios 7 
Artigo 22.º 7 
Serviço de exames 7 
Artigo 23.º 8 
Semanários/horários 8 
Artigo 24.º 8 
Horários dos docentes 8 
Artigo 25.º 8 
Horários dos alunos 8 
Artigo 26.º 9 
Critérios gerais de constituição das turmas 9 
Artigo 27.º 9 
Atribuição de turmas com alunos familiares do professor 9 
SECÇÃO IV 9 
REGIMES DE FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO 9 
Artigo 28.º 9 
Avaliação dos alunos 9 
SECÇÃO V 9 
INSTALAÇÕES 9 
Artigo 29.º 9 
Localização 9 
Artigo 30.º 9 
Instalações 9 
Artigo 31.º 10 
Cedência de instalações 10 
Artigo 32.º 10 
Serviços públicos 10 
Artigo 33.º 10 
Biblioteca 10 
Artigo 34.º 10 



_____________________________________________ 
Regulamento Interno da Escola Secundária Jaime Moniz 
http://www.jaimemoniz.com 

43 

Cantina/Refeitório 10 
Artigo 35.º 10 
Papelaria 10 
Artigo 36.º 11 
Bar dos alunos 11 
Artigo 37.º 11 
Bar dos professores 11 
Artigo 38.º 11 
Reprografia 11 
Artigo 39.º 11 
Sala de trabalho de professores 11 
Artigo 40.º 11 
Gabinete de audiovisuais 11 
Artigo 41.º 11 
Gabinete de “perdidos e achados” 11 
SECÇÃO VI 11 
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E LABORATORIAIS 11 
Artigo 42.º 11 
Regulamentos 11 
SUBSECÇÃO I 12 
DIRECÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 12 
Artigo 43.º 12 
Instalações desportivas 12 
Artigo 44.º 12 
Competências do director de instalações 12 
SUBSECÇÃO II 12 
DIRECÇÃO DAS INSTALAÇÕES LABORATORIAIS 12 
Artigo 45.º 12 
Laboratórios 12 
Artigo 46.º 12 
Competências do director de instalações 12 

PARTE II 12 

ESTRUTURAS DE DIRECÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 12 

CAPÍTULO I 12 
Artigo 47.º 12 
Definição 12 
Artigo 48.º 13 
Composição 13 
Artigo 49.º 13 
Competências, regime de funcionamento e mandato 13 
Artigo 50.º 13 
Eleição dos representantes 13 
Artigo 51.º 13 
Eleições 13 



_____________________________________________ 
Regulamento Interno da Escola Secundária Jaime Moniz 
http://www.jaimemoniz.com 

44 

CAPÍTULO II 14 
CONSELHO EXECUTIVO 14 
Artigo 52.º 14 
Definição 14 
Artigo 53.º 14 
Composição 14 
Artigo 54.º 14 
Competências e mandatos 14 
Artigo 55.º 14 
Recrutamento 14 
Artigo 56.º 15 
Eleição 15 
CAPÍTULO III 15 
CONSELHO PEDAGÓGICO 15 
Artigo 57.º 15 
Definição 15 
Artigo 58.º 15 
Composição 15 
Artigo 59.º 15 
Competências, funcionamento e mandato 15 
CAPÍTULO IV 15 
CONSELHO ADMINISTRATIVO 15 
Artigo 60.º 15 
Definição 15 
Artigo 61.º 15 
Composição 15 
Artigo 62.º 15 
Competências, funcionamento e mandato 15 
Artigo 63.º 16 
Comissões 16 
CAPÍTULO IV 16 
ESTRUTURAS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 16 
SECÇÃO I 16 
SECRETARIADO DO CONSELHO EXECUTIVO 16 
Artigo 64.º 16 
Composição 16 
Artigo 65.º 16 
Competências do secretariado 16 
SECÇÃO II 16 
ASSESSORIA JURÍDICA 16 
Artigo 66.º 16 
Competências e designação 16 
SECÇÃO III 17 
REPRESENTANTES DO CONSELHO EXECUTIVO NO NOVO EDIFÍCIO (ANEXO) 17 
Artigo 67.º 17 
Competência, composição e designação 17 



_____________________________________________ 
Regulamento Interno da Escola Secundária Jaime Moniz 
http://www.jaimemoniz.com 

45 

PARTE III 17 

ESTRUTURAS DE GESTÃO INTERMÉDIA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO E 
OUTROS 17 

CAPÍTULO I 17 
DISPOSIÇÕES GERAIS 17 
Artigo 68.º 17 
Definição 17 
Artigo 69.º 17 
Organização das actividades pedagógicas 17 
CAPÍTULO II 17 
DAS ESTRUTURAS DE GESTÃO INTERMÉDIA E DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA 17 
Artigo 70.º 17 
Âmbito 17 
SECÇÃO I 17 
DEPARTAMENTOS CURRICULARES 17 
Artigo 71.º 17 
Objecto e composição 17 
Artigo 72.º 18 
Competências do departamento curricular 18 
Artigo 73.º 18 
Eleição 18 
Artigo 74.º 19 
Competências do coordenador de departamento curricular 19 
SECÇÃO II 19 
GRUPOS DISCIPLINARES 19 
Artigo 75.º 19 
Âmbito 19 
Artigo 76.º 19 
Conselho de disciplina 19 
Artigo 77.º 19 
Competências 19 
Artigo 78.º 20 
Delegado 20 
Artigo 79.º 20 
Competências do delegado de disciplina 20 
Artigo 80.º 20 
Periodicidade das Reuniões 20 
SECÇÃO III 20 
ORGANIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 20 
Artigo 81.º 20 
Conselho de turma 20 
Artigo 82.º 21 
Composição 21 
Artigo 83.º 21 
Competências do conselho de turma 21 



_____________________________________________ 
Regulamento Interno da Escola Secundária Jaime Moniz 
http://www.jaimemoniz.com 

46 

Artigo 84.º 21 
Director de Turma 21 
Artigo 85.º 21 
Modo de designação 21 
Artigo 86.º 21 
Competências do director de turma 21 
SECÇÃO IV 22 
COORDENADORES 22 
Artigo 87.º 22 
Coordenadores de ano 22 
Artigo 88.º 22 
Competências do coordenador de ano 22 
Artigo 89.º 22 
Coordenador dos cursos tecnológicos 22 
Artigo 90.º 23 
Competências dos coordenadores dos cursos tecnológicos 23 
Artigo 91.º 23 
Coordenador do ensino recorrente 23 
Artigo 92.º 23 
Competências do coordenador do ensino recorrente 23 
Artigo 93.º 23 
Mediador pessoal e social dos cursos de formação e educação de adultos (EFA) 23 
Artigo 94.º 23 
Competências do mediador pessoal e social dos cursos de formação e educação de adultos (EFA) 23 
Artigo 95.º 24 
Estrutura e modo de funcionamento 24 
Artigo 96.º 24 
Director de curso de educação e formação 24 
Artigo 97.º 24 
Competências do director de curso de educação e formação 24 
Artigo 98.º 24 
Coordenador da área de projecto do 12.º ano 24 
Artigo 99.º 24 
Competências do coordenador da área de projecto do 12.º ano 24 
Artigo 100.º 24 
Coordenador do desporto escolar 24 
Artigo 101.º 24 
Competências do coordenador do desporto escolar 24 
Artigo 102.º 25 
Artigo 103.º 25 
Competências do coordenador das actividades de enriquecimento curricular 25 
Artigo 104.º 25 
Coordenador da biblioteca 25 
Artigo 105.º 26 
Competências do coordenador da biblioteca 26 
SECÇÃO V 26 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO 26 
Artigo 106.º 26 



_____________________________________________ 
Regulamento Interno da Escola Secundária Jaime Moniz 
http://www.jaimemoniz.com 

47 

Definição e âmbito 26 
SUBSECÇÃO i 26 
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO VOCACIONAL 26 
Artigo 107.º 26 
Composição 26 
Artigo 108.º 26 
Competências do serviço de psicologia e desenvolvimento vocacional 26 
SUBSECÇÃO II 27 
TUTORIA PEDAGÓGICA 27 
Artigo 109.º 27 
Professor Tutor 27 
Artigo 110.º 27 
Competências do professor tutor 27 
SUBSECÇÃO III 27 
SERVIÇOS DE APOIO EDUCATIVO 27 
Artigo 111.º 27 
Núcleo de apoio educativo 27 
Artigo 112.º 27 
Medidas de apoio educativo 27 
CAPÍTULO III 28 
OUTRAS ESTRUTURAS DA ESCOLA 28 
SECÇÃO I 28 
NÚCLEOS DE ESTÁGIO 28 
Artigo 113.º 28 
Núcleos de estágio 28 
Artigo 114.º 28 
Orientadores de Estágio 28 
Artigo 115.º 28 
Competências do orientador de estágio 28 
SECÇÃO II 28 
COMISSÃO DE FORMAÇÃO 28 
Artigo 116.º 28 
Objecto 28 
Artigo 117.º 28 
Composição 28 
Artigo 118.º 28 
Competências do coordenador da comissão de formação 28 
Artigo 119.º 28 
Competências da comissão de formação 28 
Artigo 120.º 29 
Reuniões 29 
SECÇÃO III 29 
SECRETARIADO DE EXAMES 29 
Artigo 121.º 29 
Nomeação 29 
Artigo 122.º 29 
Competências do secretariado de exames 29 
SECÇÃO IV 29 



_____________________________________________ 
Regulamento Interno da Escola Secundária Jaime Moniz 
http://www.jaimemoniz.com 

48 

COMISSÃO COORDENADORA DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICLAR 29 
Artigo 123.º 29 
Definição 29 
Artigo 124.º 29 
Natureza e finalidade 29 
Artigo 125.º 30 
Organização 30 
Artigo 126.º 30 
Organização interna dos clubes 30 
Artigo 127.º 30 
Competências do Monitor 30 
Artigo 128.º 30 
Avaliação dos resultados 30 
SECÇÃO V 30 
VISITAS DE ESTUDO E INTERCÂMBIOS 30 
Artigo 129.º 30 
Visitas de estudo 30 
SECÇÃO VI 31 
AVALIAÇÃO 31 
Artigo 130.º 31 
Observatório de avaliação para a qualidade 31 
Artigo 131.º 31 
Constituição 31 
Artigo 132.º 31 
Competências do observatório de avaliação para a qualidade 31 
SECÇÃO VII 32 
REVISTA 32 
Artigo 133.º 32 
Revista de Escola 32 
SECÇÃO VIII 32 
INOVAÇÃO 32 
Artigo 134.º 32 
Grupo de trabalho para a inovação científica e pedagógica 32 
Artigo 135.º 32 
Constituição 32 
Artigo 136.º 32 
Competências do grupo de trabalho para a inovação científica e pedagógica 32 

PARTE IV 33 

DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR 33 

CAPÍTULO I 33 
PESSOAL DOCENTE 33 
SECÇÃO I 33 
DIREITOS 33 
Artigo 137.º 33 



_____________________________________________ 
Regulamento Interno da Escola Secundária Jaime Moniz 
http://www.jaimemoniz.com 

49 

Direitos profissionais 33 
SECÇÃO II 33 
DEVERES 33 
Artigo 138.º 33 
Deveres profissionais 33 
Artigo 139.º 33 
Deveres decorrentes do RIE 33 
CAPÍTULO II 34 
PESSOAL NÃO DOCENTE 34 
SECÇÃO I 34 
DEFINIÇÃO 34 
Artigo 140.º 34 
Noção de pessoal não docente 34 
SECÇÃO II 34 
DIREITOS 34 
Artigo 141.º 34 
Direitos Profissionais 34 
SECÇÃO III 34 
DEVERES 34 
Artigo 142.º 34 
Deveres profissionais 34 
Artigo 143.º 34 
Deveres específicos dos assistentes administrativos 34 
Artigo 144.º 34 
Deveres específicos dos assistentes operacionais 34 
CAPÍTULO III 35 
ALUNOS 35 
Artigo 145.º 35 
Qualidade de aluno 35 
SECÇÃO I 35 
DIREITOS 35 
Artigo 146.º 35 
Direitos gerais dos alunos 35 
Artigo 147.º 35 
Direitos dos representantes dos alunos 35 
SECÇÃO II 36 
DEVERES 36 
Artigo 148.º 36 
Deveres gerais do aluno 36 
Artigo 149.º 36 
Deveres específicos 36 
SECÇÃO III 37 
REGIME DISCIPLINAR DOS ALUNOS 37 
Artigo 150.º 37 
Medidas Educativas Disciplinares 37 
SECÇÃO IV 37 
DELEGADOS DE TURMA 37 
Artigo 151.º 37 



_____________________________________________ 
Regulamento Interno da Escola Secundária Jaime Moniz 
http://www.jaimemoniz.com 

50 

Definição 37 
Artigo 152.º 37 
Perfil humano 37 
Artigo 153.º 37 
Atribuições 37 
Artigo 154.º 37 
Eleição 37 
CAPÍTULO IV 38 
DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 38 
SECÇÃO I 38 
DIREITOS E DEVERES 38 
SUBSECÇÃO I 38 
DIREITOS 38 
Artigo 155.º 38 
Direitos 38 
SUBSECÇÃO II 38 
DEVERES 38 
Artigo 156.º 38 
Deveres 38 
CAPÍTULO V 39 
ESTRUTURAS ASSOCIATIVAS 39 
SECÇÃO I 39 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 39 
Artigo 157.º 39 
Natureza Jurídica 39 
SECÇÃO II 39 
ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 39 
Artigo 158.º 39 
Regime 39 
SECÇÃO III 39 
COMISSÃO DE FINALISTAS 39 
Artigo 159.º 39 
Definição 39 
CAPÍTULO VII 39 
COMISSÃO ELEITORAL 39 
Artigo 160.º 39 
Competência, composição e designação 39 
CAPÍTULO VIII 39 
QUADROS DE VALOR E EXCELÊNCIA 39 
Artigo 161.º 39 
Instituição 39 

PARTE V 40 

DISPOSIÇÕES FINAIS, E TRANSITÓRIAS 40 

Artigo 162.º 40 



_____________________________________________ 
Regulamento Interno da Escola Secundária Jaime Moniz 
http://www.jaimemoniz.com 

51 

Regulamentos específicos e regimentos internos 40 
Artigo 163.º 40 
Revisão do regulamento 40 
Artigo 164.º 40 
Entrada em vigor 40 

ANEXOS 52 

 



_____________________________________________ 
Regulamento Interno da Escola Secundária Jaime Moniz 
http://www.jaimemoniz.com 

52 

ANEXOS 

 

ANEXO I 

FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

 

 

ANEXO II 

REGULAMENTO DA COMISSÃO DE FINALISTAS 

 

 

ANEXO III 

REGIME DE FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO 

 

 

ANEXO IV 

PLANO DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA 



_____________________________________________ 
Regulamento Interno da Escola Secundária Jaime Moniz 
http://www.jaimemoniz.com 

53 

ANEXO I 

FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

 
Artigo 1.º 

Aspectos gerais 
1. Os espaços de aula são dez, designados como: Pavilhão Norte, Pavilhão Sul, Piscina 
Leste, Piscina Oeste, Campo de Futebol 1, Campo de Futebol 2, Campo de Futebol 3, 
Campo de Futebol 4, Ginásio e Polidesportivo. 

2. Alunos, professores, funcionários e agentes externos à comunidade educativa são obri-
gados a cumprir todas as regras estabelecidas por este regulamento durante as aulas de 
Educação Física, actividades de complemento ou extensão curricular, ou outras, a saber: 

a) A entrada nas instalações específicas de Educação Física deverá estar em confor-
midade com o regulamento específico de cada instalação; 
b) Durante o período curricular, a ocupação normal e plena das instalações implica, 
em funções de apoio às actividades desportivas, os seguintes funcionários: 1 na arre-

cadação do material, 1 no campo de futebol, 1 na piscina e 1 no pavilhão; 
c) As instalações desportivas durante o período curricular (das 08h00m às 18h15m) 
são utilizadas pelas actividades no âmbito escolar. Somente fora deste período é que 
poderão ser utilizadas pelo sistema federado, de acordo com os protocolos a serem 
definidos; 
d) Exceptua-se o polivalente exterior -"galinheiro" que, por questões de necessidade 
no âmbito do desporto escolar será ocupado, por estas actividades, até às 19h00. A 

sua utilização pela escola, a partir das 18h15m, deverá ser comunicada ao IDRAM a 
fim do espaço ser rentabilizado pelos clubes; 
e) Em qualquer das situações referidas na alínea anterior, a direcção das instalações 
desportivas será atribuída ao respectivo Director de instalações desportivas, nos ter-
mos definidos pela legislação em vigor; 
f) Por questões de higiene e pedagógicas não é permitido comer nas instalações des-
portivas. Exceptuam-se os casos em que as instalações são ocupadas para festas. 

 
Artigo 2.º 

Requisição e utilização do material 
 
1. Na arrecadação do material de Educação Física só entram professores e funcionários 
adstritos a esta ou em serviço. É vedada a entrada de alunos nestas instalações salvo 
indicação em contrário do respectivo professor e sempre acompanhado pelo funcionário. 

O professor requisita o material portátil necessário para as suas aulas ao funcionário. A 
requisição é feita através de ficha de requisição própria, preenchida e entregue pelo pro-
fessor da qual constará a sua identificação, a turma a que se destina, o tipo e quantidade 
de material requisitado. 
2. O professor é responsável pelo material que requisitou, devendo devolvê-lo em boas 
condições. Na falta de algum material, o professor deverá, no mesmo dia, discriminar a 
ocorrência, em impresso próprio, que será posteriormente dirigido ao director de instala-
ções de modo a providenciar a recuperação ou abate. 
3. Todo o aluno é responsável pelo material que requisita para uso próprio designada-
mente bolas e raquetas. A não entrega, perda ou furto do material implica o seu paga-
mento. 
4. O material deverá ser utilizado para os fins a que se destina. O transporte e arrumação 
do material móvel é da responsabilidade dos alunos, de acordo com os critérios definidos 
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pelo respectivo professor, devendo respeitar as regras de segurança e de preservação. O 
material deve ser transportado sem arrastar no chão. 
5. O equipamento desportivo utilizado no Desporto Escolar ou em actividades de repre-
sentação da Escola deverá ser entregue até uma semana após a conclusão da actividade. 

 
Artigo 3.º 

Utilização das instalações 
 
1. A rotação pelas instalações deve obedecer a critérios definidos anualmente pela coor-
denação da disciplina. 
2. O professor é responsável por deixar o espaço da aula que utilizou, nas melhores con-

dições, arrumando todo o material nos locais designados para o efeito. 
3. Sempre que um professor ou funcionário detecte algum dano, em qualquer equipa-
mento ou instalação, deve informar, por escrito, o director de instalações. 
 

Artigo 4.º 
Acidentes 

 
Acidentes nas aulas de Educação Física, de Desporto, de Complemento Curricular ou 

de Extensão Curricular ou em outras actividades autorizadas pelo Director de Instalações. 
 

1. Em caso de acidente, o aluno só pode recorrer aos serviços de saúde devidamente 
acompanhado por um auxiliar da acção educativa e com uma credencial das Escola; 
2. Para que a aula não tenha que ser interrompida, salvo acidentes de maior gravidade, o 
aluno deve ser acompanhado por um colega ao Gabinete do Aluno; 

3. O professor deverá, logo que possível a seguir ao acidente, dirigir-se ao gabinete do 
Aluno de forma a preencher o inquérito relativo ao seguro escolar. 
 

Artigo 5.º 
Actividades extracurriculares 

 

1. Alunos, professores funcionários e agentes externos à comunidade educativa podem 
utilizar as instalações desportivas, incluindo os balneários, desde que obedeçam ao pre-
sente regulamento. 
2. Para efeitos de planeamento da actividade pedagógica, os pedidos de utilização das 
instalações devem ser apresentados por escrito ao Conselho Executivo até 30 dias de 
antecedência e conter os seguintes elementos: 

a) Identificação da entidade requerente, responsável para todos os efeitos; 
- Modalidade a praticar e recinto a utilizar; 
- Período e horário a utilizar; 
b) A entidade licenciada é integralmente responsável pelos danos causados nas insta-
lações durante o período de utilização e desta decorrentes; 
c) A entidade licenciada aceita cumprir as normas de utilização das referidas instala-
ções; 
d) Sempre que não as utilizar, deverá informar o Conselho Executivo com 24 horas 

de antecedência, sob pena de em situações futuras não lhe ser concedida autoriza-
ção; 
e) Cabe ao Conselho Executivo, após parecer do director de instalações, autorizar ou 
não o pedido de utilização de instalações/material. 

3. Sempre que seja necessário utilizar o ginásio para qualquer tipo de actividades que 
implique retirar o material móvel, isso deverá ser feito pelos funcionários, orientados pelo 
director de instalações. O material retirado deverá ser colocado nos locais designados 
para o efeito o mais urgentemente possível, de modo a não prejudicar as aulas. 
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4. Se os alunos pretenderem utilizar instalações e/ou material, deverão solicitá-lo junto 
do funcionário que se encontra na arrecadação do material de Educação Física. Para tal, é 
obrigatório entregar seu cartão da Escola. Após a devolução do material o cartão será 
entregue ao aluno. No caso do material ser extraviado, o aluno será responsabilizado, 

sendo obrigado ao  seu pagamento. 
5. Todo o material desportivo da Escola destina-se exclusivamente à sua utilização de 
acordo com as normas definidas pelo director de instalações. Qualquer uso fora deste 
contexto deverá ser solicitado ao Conselho Executivo. 

 
 

Artigo 6.º 

Assistentes operacionais 
 

1. Os funcionários designados para as instalações desportivas têm como principais tarefas 
e funções: 

a) Zelar, em colaboração com professores e alunos, concretamente com o delegado 
das disciplinas de Educação Física, pelo bom funcionamento das actividades desporti-
vas; 
b) Manter em boas condições de higiene todas as instalações (espaços de aula, bal-
neário/vestiários, gabinetes, salas e arrecadações); 
c) Entregar, receber e arrumar o material requisitado pelos professores e alunos, de 
acordo com o estabelecido no regulamento; 
d) Colaborar com os professores, sempre que solicitados, na arrumação e preparação 
do material. 

2. Quaisquer que sejam os funcionários designados para o efeito e conforme a sua distri-

buição, têm as seguintes tarefas específicas: 
a) Funcionário 1 Arrecadação do Material (entrega, recepção, controlo, limpeza e 
manutenção do material); 
b) Funcionário 2 Campo de Futebol e Galinheiro (controlo dos balneários e apoio em 
todo o processo discriminado neste Regulamento relativo a acidentes nas aulas e na 
montagem e desmontagem do material); 

c) Funcionários 3 e 4 Pavilhão e Piscina (controlo dos balneários e apoio na monta-
gem e desmontagem do material). 

3. Os horários dos funcionários são definidos anualmente, de modo a garantir a sua per-
manência durante a mancha horária de ocupação das instalações. 
4. A limpeza e manutenção das instalações estão a cargo de todos os funcionários de 
acordo com um plano a estabelecer anualmente. 
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REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO  

DA  

COMISSÃO DE FINALISTAS 
 

Capítulo I 

Princípios Gerais 

 

Art.º 1.º - Denominação e sede 

 

1. É designada a Comissão de Finalistas da Escola Secundária Jaime Moniz, a qual se 

rege pelas normas constantes do presente Regulamento. 

 

2. A Comissão de Finalistas é constituída por tempo indeterminado. 

 

3. A Comissão de Finalistas da Escola Secundária Jaime Moniz tem sede na mesma 

Escola, situada ao Largo de Jaime Moniz – 9050 Funchal.  

 

Art.º 2.º - Objecto 

 

A Comissão de Finalistas tem por objecto a organização da tradicional festa de Finalis-

tas, bem como a realização de quaisquer outras actividades culturais destinadas aos 

Finalistas. 

 

Art.º 3.º - Princípios Fundamentais  

 

A Comissão de Finalistas rege-se, entre outros, pelos seguintes princípios: 

 

a) Democraticidade: todos os estudantes do 12.º ano têm o direito de participar na vida 

associativa, incluindo o de eleger e de ser eleito para a Comissão de Finalistas. 

b) Independência: A Comissão de Finalistas é independente de quaisquer credos políticos, 

ideológicos ou religiosos.  

 

Art.º 4.º - Objectivos 

 

1. Tendo em conta o objecto para o qual é constituída, a Comissão de Finalistas tem os 

seguintes objectivos:  

 

a) Representar os estudantes.  

b) Promover a formação cívica dos seus membros; 

c) Defender e promover os valores fundamentais do ser humano; 

d) Contribuir para a participação dos seus membros na discussão dos problemas e no tra-

balho em grupo. 

e) Zelar pelo bom nome e prestígio da escola. 

 



_____________________________________________ 
Regulamento Interno da Escola Secundária Jaime Moniz 
http://www.jaimemoniz.com 

57 

2. Quaisquer outros objectivos da Comissão de Finalistas devem ser definidos pela mesma, 

ouvido o Conselho Executivo da Escola e o Conselho Pedagógico. 

 

 

Capítulo II 

Dos membros 

 

 

Art.º 5.º - Composição 

 

1. São considerados Finalistas todos os estudantes do 12.º ano. 

2. A Comissão de Finalistas é composta por um presidente, um vice-presidente, um secre-

tário e dois vogais. 

 

Art.º 6.º - Elegibilidade 

 

      1. São elegíveis para a Comissão dos Finalistas os estudantes do 12.º ano, não repetentes e 

no pleno uso dos seus direitos. 

 

2. Para a eleição da Comissão de Finalistas votam todos os alunos do 12.º ano. 

 

3. Os alunos menores deverão obter declaração escrita dos Encarregados de Educação, a 

autorizá-los a participar na referida Comissão de Finalistas, declaração essa que deverá ser 

acompanhada de fotocópia do Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão. 

 

 

Art.º 7.º - Método de Eleição 

 

1. A Comissão de Finalistas é eleita por sufrágio universal directo e secreto. 

 

2. É considerada eleita, à primeira volta, a lista que obtiver mais de cinquenta por cento 

dos votos validamente expressos. 

 

3. Caso nenhuma lista seja declarada vencedora, nos termos do número anterior, realizar-

se-á um segundo escrutínio, no prazo máximo de setenta e duas horas, ao qual concor-

rerão as duas listas mais votadas, sendo eleita a lista que obtiver a maioria dos votos. 

 

4. Se se verificar empate após a observância do ponto anterior, será eleita a lista que na 

primeira volta obteve mais votos. 

 

Art.º 8.º - Tomada de Posse 

 

1. A Comissão de Finalistas tomará posse até sete dias após a eleição e em sessão públi-

ca. 

 

2. A posse é conferida pelo Presidente do Conselho Executivo da Escola. 
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Art.º 9.º - Mandato 

 

O mandato da Comissão de Finalistas é de um ano lectivo.   

 

Art.º 10.º - Competências 

 

1. As competências da Comissão de Finalistas são: 

 

a) Organizar a tradicional cerimónia da Bênção das Capas;  

b) Organizar o Baile de Finalistas; 

            c) Organizar o Jantar de Finalistas; 

            d) Organizar a Viagem de Finalistas; 

e) Apresentar projectos às empresas com o fim de recolher apoios/patrocínios, dan-

do disso conhecimento ao Presidente do Conselho Executivo; 

f) Desencadear e realizar acções para prosseguir os seus objectivos, dando disso 

conhecimento ao Presidente do Conselho Executivo. 

 

Art.º 11.º - Responsabilidade  

 

1. A Comissão de Finalistas é responsável perante o Conselho Executivo da Escola, ao 

qual compete a aprovação do plano de actividades. 

 

2. Após a eleição, a mesa deverá entregar, no prazo de quarenta e oito horas, a acta do pro-

cesso eleitoral, contendo os nomes e identificação escolar de todos os elementos da 

Comissão eleita, bem como os votos, em envelope fechado, ao Presidente do Conselho 

Executivo da Escola. 

 

3. A Escola não é responsável por quaisquer dívidas contraídas pela Comissão de Finalis-

tas, ou pelos seus alunos, a título individual. 

 

3. Como órgão executivo da escola, o Conselho Executivo tem o direito de, a qualquer 

momento, e sempre que o entenda necessário, pedir o relatório de contas à Comissão de 

Finalistas, ou informação sobre o estado das mesmas, pelo que a Comissão de Finalistas 

deverá ter as contas sempre actualizadas. 

 

Art.º 12.º - Deveres 

 

São deveres da Comissão de Finalistas e dos respectivos membros: 

 

a) Contribuir para o prestígio da Escola e da Comissão de Finalistas.  

b) Participar, activamente, nas suas actividades. 

c) Contribuir para a prossecução dos objectivos da Comissão de Finalistas. 

d) Respeitar o disposto neste Regulamento. 

e) Não cometer infracções disciplinares e evitar que outros colegas as cometam. 

f) Diligenciar para que todos os Finalistas usem o traje tradicional e que é o seguinte:  
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 ALUNOS – Smoking de cor preta, sapato clássico, a correspondente capa tra-

dicional, também de cor preta, e da fita da cor correspondente ao curso. 

 ALUNAS – Fato preto, composto de saia simples pelo joelho e casaco; camisa 

de cor branca e sapatos clássicos, também de cor preta; a capa e a fita corres-

pondentes. (Não é permitido o uso de acessórios que desvirtuem a tradição, tais 

como saias demasiado curtas, meias/colants de rede, sapatos abertos, etc.).    

 

Capítulo III 

Finanças e Património 

 

Art.º 13.º - Finanças e Património 

 

1. Consideram-se receitas da Comissão de Finalistas: 

a) Os apoios financeiros concedidos pelo Estado, com vista ao desenvolvimento das suas 

actividades; 

b) As receitas provenientes das suas actividades. 

c) Os donativos. 

 

2. As despesas da Comissão de Finalistas serão efectuadas mediante a movimentação de ver-

bas consignadas no respectivo orçamento. 

 

Art.º 14.º - Plano de Actividades e Orçamento 

 

1. Com a apresentação da candidatura à Comissão de Finalistas deverá ser apresentado, o res-

pectivo plano de actividades e o orçamento. 

 

2. Ao longo do ano, a Comissão de Finalistas poderá apresentar, ao Conselho Executivo da 

Escola, proposta de revisão do plano de actividades e do orçamento. 

 

3. No prazo de oito dias contados a partir da data da eleição, a Comissão de Finalistas apresen-

tará, ao Presidente do Conselho Executivo da Escola, a documentação comprovativa da aber-

tura de uma conta bancária, a qual apenas poderá ser movimentada por três assinaturas conjun-

tas dos membros da Comissão de Finalistas.  

 

Art.º 15 – Viagem de Finalistas 

 

1. Antes da realização da viagem de Finalistas, a respectiva Direcção deverá providenciar pela 

celebração de um seguro de grupo, que abranja, no mínimo, a assistência hospitalar, médica e 

medicamentosa, o risco de incapacidade temporária, incapacidade permanente, morte e repa-

triamento, bem como autorização escrita para a viagem, a emitir pelos encarregados de educa-

ção dos alunos menores.  

 

 

 

 


