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CAPÍTULO	I	–	OBJETO	E	ÂMBITO	DE	APLICAÇÃO	DO	RI	

	

Artigo	1.º	

(Objeto	e	âmbito	de	aplicação)	

	

1. O	 presente	 Regulamento	 Interno	 está	 elaborado	 de	 acordo	 com	 a	 Lei	 de	 Bases	 do	 Sistema	

Educativo	e	o	Projeto	Educativo	do	Colégio	Vizela	e	aplica-se	ao	Pré-Escolar,	1.º	ciclo,	2º	ciclo,	3º	

ciclo	e	Ensino	Secundário.		

2. Este	Regulamento	define	o	regime	de	funcionamento	do	Colégio	Vizela,	dos	espaços,	serviços,	bem	

como	os	direitos	e	deveres	dos	membros	comunidade	escolar.	

3. Em	anexo	segue	a	descrição	dos	órgãos	colegiais	bem	como	o	manual	de	funções.	

4. Estão	abrangidos	por	este	Regulamento	Interno:	

a) os	alunos;	

b) os	docentes;	

c) o	pessoal	não	docente;	

d) os	pais	e	encarregados	de	educação;	

e) os	visitantes	e	utilizadores	das	instalações	e	espaços	escolares;	

f) as	estruturas	de	orientação	educativa;	

g) os	serviços	especializados	de	apoio	educativo.	

	

	

Artigo	2º	

(Princípios	educativos)	

	

1. O	Colégio	Vizela	propõe-se	promover	o	pleno	desenvolvimento	da	personalidade	dos	seus	alunos,	

isto	é,	a	sua	educação	integral.	

2. Este	modelo	de	educação	 integral	está	descrito	no	Projeto	Educativo	do	Colégio	e,	ano	a	ano,	a	

Comunidade	 Educativa	 deve	 aprofundar	 alguns	 dos	 seus	 aspetos	 e	 adequá-los	 à	 realidade	 da	

escola	e	à	sociedade	civil	em	que	está	inserida,	elaborando,	para	isso,	o	respetivo	Plano	Anual	de	

Atividades.	

3. O	Colégio	está	aberto	a	todos	os	que	procurem	a	educação	que	nele	é	ministrada	e	oferecida,	sem	

qualquer	discriminação,	a	toda	a	sociedade	como	uma	comunidade	de	interesses	comuns	e	onde	

todos	os	que	nela	participam	se	sintam	corresponsáveis.	

	

	

	

	



 6 

CAPÍTULO	II	–	REGIME	DE	FUNCIONAMENTO	DA	ESCOLA	

	

Artigo	3.º	

																		(Horário	de	funcionamento	e	organização	das	atividades)	

	

1. O	Colégio	Vizela	funciona	das	8h30	às	17h30.	

2. As	atividades	letivas	iniciam-se	às	8h30	e	terminam	às	16h30.		

3. As	atividades	letivas	estão	organizadas	em	blocos	de	60	e	90	minutos.	

4. A	interrupção	para	o	almoço	decorre	entre	as	12h00		e	as		14h00.	

	

Artigo	4º	

(Emblema)	

	 	

1. O	 Colégio	 Vizela	 tem	 emblema	 próprio,	 sendo	 usado	 nos	 cabeçalhos	 dos	 testes	 de	 avaliação,	

fichas	de	trabalho,	nos	documentos	emanados	da	Direção	e	nos	uniformes.	

	

	

Artigo	5.º	

(Planificação	da	ação	educativa)	

	

1. A	planificação	da	ação	educativa	do	Colégio	é	feita	de	acordo	com	o	seu	Projeto	Educativo,	sendo	

este	o	fio	condutor	de	todos	os	setores	da	atividade	da	escola	e	dando	continuidade	e	coerência	ao	

trabalho	desenvolvido	por	todos	elementos	da	Comunidade	Educativa.	

2. O	Plano	Curricular	de	Escola	é	um	instrumento	de	gestão	pedagógica,	que	permite	a	concretização	

do	Projeto	Educativo	de	Escola	e	define,	em	função	do	Currículo	Nacional,	o	nível	de	prioridades	da	

escola	face	ao	seu	contexto.		

3. O	Plano	 de	 Turma	 é	 realizado	 para	 cada	 grupo/turma	 e	 por	 ciclo,	 no	 caso	 do	 1º	 ciclo	 do	 Ensino	

Básico.	 	 Este	 plano	 é	 realizado	 tendo	 por	 base	 os	 princípios	 do	 Plano	 Curricular	 de	 Escola	 e	 a	

diagnose	dos	alunos	que	constituem	o	grupo	turma.		

4. O	Plano	Anual	de	Atividades	é	um	instrumento	de	coordenação	e	de	coesão	entre	todos	os	setores	

de	atividade	da	escola,	garantindo	uma	linha	de	ação	educativa	comum.	

	
	

Artigo	6º	

(Projeto	Educativo	-	PE)	

	

1. É	 o	 documento	 que	 consagra	 a	 orientação	 educativa	 do	 Colégio,	 em	 que	 são	 explicitados	 os	

princípios,	os	valores,	os	objetivos	e	as	estratégias	que	a	escola	adota	para	cumprir	a	sua	função.		

2. É	 elaborado	 por	 uma	 comissão	 nomeada	 pela	 Direção	 e	 submetido	 à	 aprovação	 da	 Direção,	 para	

vigorar	por	um	período	de	3	anos.	
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3. Define	as	linhas	gerais	para	a	organização	das	atividades	curriculares.	

4. Como	 instrumento	 fundamental	 da	 dinâmica	 escolar,	 o	 PE	 requer	 a	 mobilização	 de	 professores,	

alunos,	 pais	 e	 Encarregados	 de	 Educação,	 pessoal	 não	 docente,	 instituições	 da	 comunidade	

envolvente	 e	 da	 Administração	 Central	 e	 Autárquica,	 a	 fim	 de,	 em	 conjugação	 de	 esforços,	 se	

conseguirem	os	recursos	necessários	para	se	atingir	a	qualidade	educativa	pretendida.	

	
	

Artigo	7º	

Processo	de	avaliação		

(	1.º,	2.º	e	3.º	ciclos)	

	

1. O	 Despacho	 normativo	 nº	 1	 –	 F/2016	 	 redefine	 os	 “princípios	 orientadores	 da	 avaliação	 das	

aprendizagens,	 afirmando	 a	 dimensão	 eminentemente	 formativa	 da	 avaliação,	 que	 se	 	 quer	

integrada	e	indutora	de	melhorias	no	ensino	e	na	aprendizagem”.	

2. As	 orientações	 e	 disposições	 relativas	 à	 avaliação	 da	 aprendizagem	 no	 Ensino	 Básico	 estão	

consagradas	na	secção	II,	do	referido	despacho	normativo.		

3. O	processo	de	avaliação	parte	dos	seguintes	pressupostos:	

a. o	que	se	avalia	(objeto	de	avaliação);	

b. para	que	se	avalia	(finalidades);	

c. quem	avalia	(intervenientes);	

d. como	se	avalia	e	quando	(modalidades).	

4. A	 avaliação	 deverá	 ocorrer	 no	 início	 do	 processo	 de	 ensino/aprendizagem,	 fazendo-se	 um	

diagnóstico	 inicial	 de	 conhecimentos,	 aptidões	 e	 atitudes	 com	 o	 objetivo	 de	 adequar	 as	 práticas	

pedagógicas	às	necessidades	e	possibilidades.	Ao	longo	do	processo,	dever-se-á	fazer	uma	avaliação	

contínua	e	 formativa,	 no	qual	 o	 aluno	 tem	a	oportunidade	de	proceder	 a	uma	autoavaliação	e	 a	

uma	 heteroavaliação.	 No	 final,	 seja	 qual	 for	 a	 extensão	 do	 segmento	 considerado,	 deverá,	

igualmente,	proceder-se	a	uma	avaliação.	

5. Os	critérios	de	avaliação,	bem	como	os	efeitos	da	avaliação	sumativa	são	aprovados	pelo	Conselho	

Pedagógico,	 constam	 no	 Plano	 Curricular	 de	 Escola	 e	 são	 divulgados	 junto	 dos	 alunos	 e	

Encarregados	de	Educação	pelos	tutores	e	na	primeira	reunião	de	abertura	do	ano	letivo.	

6. No	seguimento	do	ponto	anterior,	o	tutor	tem	como	papel	coordenar	o	processo	de	avaliação	do	

aluno	e	assessorar	a	sua	evolução	académica.	

7. Os	 pais	 e	 encarregados	 de	 educação	 participam	 no	 processo	 de	 avaliação	 contínua	 através	 dos	

contactos	 regulares	 com	 os	 tutores	 e	 quando	 aplicável,	 cumprindo	 as	 estratégias	 definidas	 no	

âmbito	dos	planos	de	acompanhamento	pedagógico.		

	
	Ensino	Secundário	

 

1. PRINCÍPIOS	FUNDAMENTAIS:	
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a. A	avaliação	é	 contínua	e	 como	 tal	 é	o	principal	 instrumento	 regulador	do	processo	

ensino-aprendizagem.	

b. A	avaliação	tem	sempre	um	carácter	 formativo,	 logo	os	seus	resultados	não	podem	

ser	utilizados	com	objetivos	punitivos.		

2.			OBJETIVOS	

a.	 Apoiar	 o	 processo	 educativo,	 de	 modo	 a	 sustentar	 	 o	 	 sucesso	 de	 todos	 os	 alunos,	

permitindo	 o	 reajustamento	 dos	 projetos	 curriculares	 de	 escola	 e	 de	 turma,	

nomeadamente	 	 quanto	 à	 seleção	 de	 metodologias	 e	 recursos,	 em	 função	 das	

necessidades	educativas	dos	alunos;	

b.	Certificar	as	diversas	aprendizagens	e	competências	adquiridas	pelo	aluno,	no	final	de	

cada	ciclo	e	à	saída	do	ensino	básico	e	secundário,	através	da	avaliação	sumativa	interna	e	

externa;	

c.	Contribuir	para	melhorar	a	qualidade	do	sistema	educativo,	possibilitando	a	tomada	de	

decisões	para	o	 seu	aperfeiçoamento	e	promovendo	uma	maior	 confiança	 social	no	 seu	

funcionamento.	

	

3.	INSTRUMENTOS	DE	AVALIAÇÃO:	constituem-se	como	instrumentos	de	avaliação	do	Colégio	todas	as	

prestações	e	trabalhos	realizados	pelos	alunos	na	aula	e	fora	dela,	sujeitos	à	observação	e	avaliação	dos	

professores.	

a. Instrumentos	Base	–	a	definir	pelos	grupos	disciplinares	

Trabalhos	em	suporte	de	papel	ou	noutro	suporte	físico,	bem	como	prestações	orais	e/ou	práticas,	

realizados	pelos	alunos,	passíveis	de	avaliação	e	observação	individual,	previamente	calendarizados	

e	do	seu	conhecimento,	determinantes	para	a	sua	classificação	final.	

b. Instrumentos	Complementares	-	a	definir	pelos	grupos	disciplinares	

Em	 situação	 de	 Aula:	 participação	 ativa	 e	 pertinente	 na	 aula;	 assertividade,	 desempenho	 e	

empenho	nas	tarefas	propostas.			

Em	situação	Extra-Aula:	trabalhos	realizados	extra-aula	(solicitados	pelo	professor	ou	realizados	por	

iniciativa	 do	 aluno	 e	 participação	 em	 projetos	 desenvolvidos	 no	 âmbito	 de	 cada	 disciplina/área	

disciplinar.)	

	 	

4.		CRITÉRIO	GERAL	DE	AVALIAÇÃO:	A	classificação	a	atribuir	a	cada	aluno,	em	cada	uma	das	disciplinas	

e	áreas	não	disciplinares	que	compõem	o	seu	plano	de	estudos,	será	apurada	com	base	na	qualidade	das	

prestações	e	nos	resultados	obtidos	pelo	aluno	em	todos	os	instrumentos	de	avaliação,	de	acordo	com	

os	critérios	específicos	definidos	por	cada	grupo	disciplinar	e	aprovados	em	Conselho	Pedagógico.			

	

5. APLICAÇÃO	DOS	CRITÉRIOS	DE	AVALIAÇÃO	

a. Os	instrumentos	e	critérios	de	Avaliação	utilizados	por	cada	disciplina/área	disciplinar	

devem	estar	em	conformidade	com	os	presentes	Princípios	Gerais	de	Avaliação.	
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b. Os	 instrumentos	 base	 e	 complementares,	 bem	 como	 os	 critérios	 definidos	 pelos	

grupos,	devem	constar	expressamente	das	respetivas	planificações	anuais	e	ser	do	conhecimento	

dos	interessados.	

c. Todos	 os	 professores	 devem	 aplicar	 instrumentos	 de	 avaliação	 previamente	

definidos,	que	suportem	claramente	a	classificação	final	atribuída.	

d. Os	 professores	 devem	 dispor	 de	 elementos	 que	 lhes	 permitam	 fundamentar	 a	

avaliação	 dos	 trabalhos	 e	 prestações	 dos	 alunos,	 em	 todos	 os	 instrumentos	 de	 avaliação	 a	 que	

estes	se	sujeitaram.	

e. Os	 Instrumentos	 de	 avaliação	 determinantes	 na	 avaliação	 sumativa	 e	 consequente	

classificação	serão,	obrigatoriamente,	classificados	numa	escala	de	0	a	20	valores.	

f. De	todos	os	instrumentos	base	de	avaliação,	(data	de	realização	e	resultados	obtidos)	

deve	ser	dado	conhecimento	atempado	e	inequívoco	aos	alunos,	no	prazo	máximo	de	8	dias.	

g. São	obrigatórios	momentos	formais	de	avaliação	da	oralidade	ou	da	dimensão	prática	

e	 experimental,	 integrados	 no	processo	de	 ensino	 aprendizagem,	 nas	 disciplinas	 em	que	 tal	 seja	

definido	pelo	Ministério	da	Educação.	

h. Os	 critérios	 de	 avaliação	 para	 cada	 ano	 de	 escolaridade,	 disciplina	 e	 área	 não	

disciplinar,	são	definidos	em	sede	de	Departamento	Curricular.	

i. A	 ponderação	 a	 atribuir	 a	 cada	 um	 dos	 períodos	 letivos	 deve	 ser	 definida	 pelos	

agrupamentos	disciplinares,	que	a	devem	referir	nos	Critérios	de	Avaliação.	

j. Sempre	 que	 um	 professor	 atribua,	 em	 cada	 turma,	 mais	 de	 50%	 de	 classificações	

inferiores	 a	 	 10	 valores	 (para	 o	 Ensino	 Secundário),	 deverá	 apresentar	 ao	 Conselho	 de	 Turma	 a	

respetiva	fundamentação	que	será	exarada	em	ata.	

k. Os	critérios	de	avaliação	 referidos	anteriormente,	devem	ser	 respeitados	por	 todos	

os	professores	nas	reuniões	de	avaliação	e	considerar	o	desempenho	dos	alunos	desde	o	início	do	

ano	escolar.	

l. No	respeito	pela	 lei,	os	presentes	 Instrumentos	e	Critérios	de	Avaliação	entram	em	

vigor	no	dia	seguinte	ao	da	sua	aprovação	e	manter-se-ão	em	vigor	nesta	escola	até	que	o	Conselho	

Pedagógico	considere	útil	a	sua	revisão	ou	a	legislação	o	venha	a	exigir.	

	

	

6.		INTERVENIENTES	

a.	O	professor;	

b.	O	aluno;	

c.		O	conselho	de	turma;	

e.	O	encarregado	de	educação.	

	

7.	MODALIDADES	

	a.	Avaliação	diagnóstica	
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1.	A	avaliação	diagnóstica	conduz	à	adoção	de	estratégias	de	diferenciação	pedagógica	

e	contribui	para	elaborar,	adequar	e	reformular	o	projeto	curricular	de	turma,	facilitando	a	

integração	escolar	do	aluno,	apoiando	a	orientação	escolar	e	vocacional.	

2.	A	avaliação	diagnóstica	ocorre,	obrigatoriamente,	no	início	do	ano	letivo.	

3.	Pode	ainda	ocorrer	em	qualquer	momento	do	ano	 letivo	quando	articulada	com	a	

avaliação	formativa.	

b.	Avaliação	formativa	

A	 avaliação	 formativa	 é	 contínua	 e	 sistemática	 e	 tem	 função	diagnóstica,	 permitindo	 ao	

professor,	 ao	 aluno,	 ao	 encarregado	 de	 educação	 e	 a	 outras	 pessoas	 ou	 entidades	

legalmente	 autorizadas	 obter	 informação	 sobre	 o	 desenvolvimento	 das	 aprendizagens,	

com	vista	ao	ajustamento	de	processos	e	estratégias.	

c. Avaliação	sumativa	

A	avaliação	sumativa	consiste	num	juízo	globalizante	que	conduz	à	tomada	de	decisão,	no	

âmbito	da	classificação	e	da	aprovação	em	cada	disciplina,	área	não	disciplinar	e	módulos,	

quanto	à	progressão	nas	disciplinas	não	terminais,	à	transição	para	o	ano	de	escolaridade	

subsequente,	à	conclusão	e	certificação	do	nível	básico	ou	secundário	de	educação	

d.	Avaliação	sumativa	interna	

1.	A	avaliação	sumativa	interna	consiste	na	formulação	de	um	juízo	globalizante	sobre	

o	 grau	 de	 desenvolvimento	 das	 aprendizagens	 do	 aluno	 e	 é	 da	 responsabilidade	 dos	

professores	e	dos	órgãos	de	gestão	pedagógica	do	Agrupamento.	

2.	A	avaliação	sumativa	interna	realiza-se:	

a)	 integrada	 no	 processo	 de	 ensino-aprendizagem	 e	 formalizada	 em	 reuniões	 do	

conselho	de	turma	no	final	dos	1.º,	2.º	e	terceiro	períodos	letivos;	

b)	através	de	provas	de	equivalência	à	frequência.	

e. Avaliação	sumativa	externa	

A	 avaliação	 sumativa	 externa	 destina-se	 a	 aferir	 o	 grau	 de	 desenvolvimento	 das	

aprendizagens	do	aluno,	mediante	o	recurso	a	 instrumentos	definidos	a	nível	nacional,	e	

realiza-se	através	de	exames	finais	nacionais.	

		

	

Artigo	8º	

(Plano	Anual	de	Atividades)	

	
1.	O	Plano	Anual	de	Atividades	é	um	documento	de	planeamento,	elaborado	e	aprovado	pelos	órgãos	

de	administração	e	gestão	da	escola,	de	acordo	com	as	propostas	das	diferentes	coordenações	e	

Conselhos	de	Turma.	

2.	Este	documento	define,	em	função	do	Projeto	Educativo,	os	objetivos,	as	formas	de	organização	e	de	

programação	das	atividades	e	procede	à	identificação	dos	recursos	envolvidos.	
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3.	Os	elementos	da	comunidade	escolar	responsáveis	deverão	entregar,	com	15	dias	de	antecedência	

(em	 documento	 próprio	 existente	 em	 formato	 informático)	 um	 projeto	 (projat)	 expondo	 os	

seguintes	aspetos:	

a) denominação;		

b) coordenação;		

c) destinatários;		

d) data	da	atividade;	

e) objetivos;	

f) programa;	

g) relatório	de	recursos	(humanos	e	materiais)	e	de	despesas	

4.	O	projat	deverá	ser	enviado	para	os	serviços	administrativos	,	para	a	direção	e	para	o	Coordenador	

do	Plano	Anual	de	Atividades.	

4.	Se	ocorrer	alguma	alteração	ao	projeto	da	atividade,	esta	deverá	ser	comunicada	ao	Coordenador	do	

Plano	Anual	de	Atividades	e	à	direção.	

5.	O	responsável	pela	atividade	deverá	entregar	um	relatório	final	até	uma	semana	depois	da	realização	

da	mesma.	Neste	relatório	deverá	constar	uma	descrição	dos	pontos	fortes	e	das	áreas	de	melhoria	

da	atividade.	

Artigo	9º	

Visitas	de	estudo	

	

1.	As	visitas	de	estudo	fazem	parte	do	Plano	de	Atividades	do	Colégio	e	devem	ser	consideradas	como	

complemento	das	atividades	letivas,	cabendo	a	análise	das	propostas	apresentadas	e	a	sua	aprovação	

ao	Conselho	Pedagógico.	

			2.	Nas	visitas	de	estudo,	devem	participar	todos	os	alunos	da	turma,	salvaguardando	situações	

excecionais,	devidamente	justificadas.	

3.	As	visitas	de	estudo	devem	ser	planeadas	de	preferência	no	início	do	ano	letivo	e	com	caráter	

interdisciplinar.	

			4.	Goza	de	estatuto	de	professor	acompanhante	qualquer	professor	da	turma,	direta	ou	indiretamente	

ligado	ao	objetivo	da	visita.	

5.	Os	professores	organizadores	da	visita	de	estudo	devem	entregar	antecipadamente:		

															a.	a	lista	dos	alunos	participantes	aos	tutores	e	aos	Serviços	administrativos	e	direção	para	

efeitos	de	seguro	escolar.	

b.	As	autorizações	dos	encarregados	de	educação,	ao	tutor	ou	ao	professor	responsável	pela		

visita	de		estudo;		

							c.	As	visitas	de	estudo	são	consideradas	como	atividades	letivas	e	para	a	contagem	de	aulas		

dadas	devem	ser	tomadas	as	seguintes	medidas:	

	

-	o	professor	deve	numerar,	sumariar	e	rubricar	o	livro	de	ponto	das	turmas	que	vão	em	visita	de	

estudo;	
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-	os	professores	que	não	participam	na	visita	de	estudo,	mas	que	deveriam	dar	aulas	às	turmas	

envolvidas	na	visita	de	estudo,	devem	rubricar	 igualmente	o	 livro	de	ponto,	 indicando	o	motivo	

pelo	qual	não	deram	aula;	

-	os	professores	que	não	foram	à	visita	de	estudo	não	devem	lecionar	novos	conteúdos	àqueles	

alunos	que	não	participaram	na	visita	de	estudo,	devendo	ocupar	o	tempo	normal	da	aula	com	

atividades	de	recuperação	educativa.	

	

	

Artigo	10.º	

	(Biblioteca	escolar	–	Centro	de	Investigação	e	Recursos	-	CIR)	+	sala	de	informática	

	

1. O	Centro	de	 Investigação	e	Recursos	 (CIR)	 é	 um	espaço	destinado	ao	estudo,	 pesquisa	 e	 leitura,	

pelo	que	deve	 imperar	o	silêncio,	não	sendo	permitido	ali,	 comer	ou	 fazer	qualquer	barulho	que	

perturbe.	

2. O	CIR	é	composto	por:	

a) material	de	pesquisa:	livros,	enciclopédias,	jornais	e	revistas;	

b) material	lúdico:	jogos;	

c) mobiliário:	mesas,	cadeiras,	estantes.	

3.	O	Centro	de	Recursos	visa	sobretudo:	

a) incentivar	e	apoiar	a	utilização	de	novos	 recursos	que	a	escola	 já	disponibiliza	ou	possa	vir	a	

disponibilizar;	

b) dinamizar	a	produção	de	recursos	didáticos,	utilizando	as	novas	tecnologias;	

c) valorizar	as	componentes	de	pesquisa	e	 investigação,	 fomentando	a	sua	utilização	por	toda	a	

comunidades	escolar;	

4. Os	 utilizadores	 do	 CIR	 podem	 requisitar	 um	 livro	 de	 cada	 vez,	 mediante	 o	 preenchimento	 da	

respetiva	requisição	e	em	período	a	definir.	

5. As	enciclopédias	e	revistas	são	apenas	para	consulta	no	CIR.	

6. Depois	de	consultados,	os	livros	devem	ser	deixados	em	cima	da	mesa	disponível	para	o	efeito.	

7. Todo	o	material	requisitado	e	consultado	deverá	ser	entregue	nas	mesmas	condições.	

8. O	CIR	só	deve	ser	utilizado	na	presença	de	um	professor.	

9. A	manutenção	do	material	(mesas,	cadeiras,	estantes)	estará	ao	cargo	dos	utilizadores	dos	mesmos.	

10. O	horário	de	funcionamento	do	CIR	será	divulgado	no	início	de	cada	ano	letivo.	

	

Artigo	11.º	

(Acesso	e	circulação	no	recinto	escolar)	

	

1. A	entrada	no	recinto	escolar	é	feita	pelo	portão	que	se	encontra	no	final	da	Rua	do	Monte.	

2. É	apenas	permitido	o	acesso	a	pessoas	estranhas	ao	Colégio	para	tratar	de	assuntos	oficiais.	



 13 

3. Não	é	permitida	a	entrada	de	quaisquer	viaturas	no	recinto	escolar,	exceto	para	cargas	e	descargas	

que,	pela	sua	natureza,	não	possam	ser	efetuadas	no	exterior.	

4. Durante	o	fim	de	semana	ou	qualquer	outro	dia	em	que	o	Colégio	esteja	encerrado,	nenhum	aluno	

poderá	estar	presente	no	interior	do	recinto,	inclusive	nos	espaços	desportivos.	Excecionalmente	e	

com	autorização	do	Diretor,	tal	facto	poderá	acontecer.	

5. Por	recinto	exterior	entende-se	a	zona	exterior	ao	edifício,	circunscrita	pelo	muro	e	portões.	

6. O	recinto	exterior	está	dividido	em	duas	áreas:	uma	destinada	apenas	ao	Ensino	Pré	Escolar	e	1.º	

ciclo,	com	um	parque	infantil	e	outra	destinada	a	todos	os	níveis	de	ensino.	

7. Todas	as	áreas	ajardinadas	e	materiais	são	da	exclusiva	responsabilidade	dos	utilizadores,	pelo	que	

qualquer	dano	auferido	é	passível	de	responsabilização.	

8. O	acesso	ao	recinto	exterior	é	livre,	excetuando	o	campo	de	jogos,	quando	utilizado	para	aulas	de	

Educação	Física.		

9. Por	 recinto	 interior	 entende-se	 a	 zona	 de	 corredores,	 escadas	 e	 áreas	 circundantes	 aos	 espaços	

educativos	ou	administrativos.	

10. Todos	 os	 materiais	 são	 da	 exclusiva	 responsabilidade	 dos	 utilizadores,	 pelo	 que	 qualquer	 dano	

auferido	é	passível	de	responsabilização.	

11. A	 entrada	 e	 saída	 dos	 espaços	 educativos	 deve	 ser	 realizada	 de	 forma	 ordeira	 e	 o	 mais	

silenciosamente	possível.	

12. Os	alunos	apenas	podem	utilizar	telemóvel	no	piso	-1.		

13. Não	é	permitido	filmar	nem	fotografar	no	interior	do	colégio.	

14. Os	alunos	não	devem	permanecer	com	boné/gorro/chapéu	na	cabeça;		

15. Nos	corredores,	todos	devem	circular	pela	direita	e	nunca	devem	permanecer	à	porta	da	sala,	pelo	

que	deverão	apenas	dirigir-se	à	sala	quando	estiver	na	hora	da	entrada.	

16. O	Colégio	Vizela	 não	 se	 responsabiliza	 por	 furtos	 que	ocorram	nos	 espaços	 interior	 e	 exterior	 da	

escola,	bem	como	nos	autocarros	que	transportam	os	alunos.	

17. No	caso	de	o	aluno	ter	de	usar	óculos,	os	eventuais	danos	materiais	ocorridos	estarão	ao	encargo	do	

Encarregado	de	Educação,	pelo	que	sugerimos	a	realização	de	um	seguro	pessoal	específico.	

18. No	 caso	 de	 lesões,	 o	 professor	 presta	 os	 primeiros	 socorros	 e	 avalia	 a	 gravidade	 da	 lesão.	

Dependendo	da	situação:	

1º. 	Permite	ao	aluno	retomar	a	aula.	

2º. 	Orienta	o	aluno	para	desinfetar/lavar	a	ferida	e/ou	colocar	gelo.	

3º. 	Contacta	 com	 o	 Encarregado	 de	 Educação	 para	 acompanhar	 o	 aluno	 ao	

hospital/centro	de	saúde.	

4º. 	Contacta	com	112	(no	caso	de	uma	emergência).	

a) 	o	seguro	escolar	será	ativado	sempre	que	necessário.	(o	seguro	apenas	cobre	as	despesas	do	

centro	de	saúde	ou	hospital	público).	

	

Artigo	12.º	

(Saída	do	recinto	escolar)	
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1. Os	alunos	só	devem	abandonar	o	Colégio	quando	o	respetivo	transporte	estiver	no	portão.	

2. Aos	alunos	não	é	permitida	a	saída	antecipada	do	recinto	escolar,	mesmo	durante	os	intervalos	das	

atividades	letivas,	salvo	com	autorização	do	Encarregado	de	Educação,	neste	caso:	

2.1 A	 referida	 autorização,	 depois	 de	 assinada	 pelo	 Encarregado	 de	 Educação,	 será	 apresentada	 ao	

tutor	do	aluno.	

2.2 A	referida	autorização,	após	ser	entregue	ao	tutor,	deverá	ser	apresentada	à	direção,	que	depois	de	

analisada	será	arquivada	em	dossiê	próprio.	

	

Artigo	13.º	

	(Regulamento	geral	das	salas	de	aula)	
	

	

1.	 As	 salas	 de	 aula	 são	 constituídas	 por:	 mesas,	 cadeiras,	 estantes,	 placares,	 livros	 e	 material	

multimédia.		

2.	As	salas	de	aula	funcionam	como	lugares	de	estudo,	de	aprendizagem	e	de	trabalho	cooperativo.	

3.	A	 entrada	 e	 saída	 das	 salas	 de	 aula	 devem	 ser	 organizadas	 pelo	 grupo	 responsável	 (1º,	 2.º	 e	 3.º	

ciclos),	de	modo	a	que	se	proceda	de	forma	ordeira,	sendo	que	os	alunos	deverão	dirigir-se	ao	lugar	e	

preparar	o	material	com	o	menos	barulho	possível.	

4. No	final	de	cada	aula,	as	salas	de	aula	devem	ficar	limpas	e	organizadas,	sendo	verificado	pelo	grupo	

responsável	(1º,	2.º	e	3.º	ciclos).		

5. Os	 resíduos	 devem	 ser	 devidamente	 separados	 e,	 no	 final	 da	 semana,	 o	 grupo	 da	

limpeza/organização	 deverá	 esvaziar	 os	 ecopontos	 dos	 corredores,	 levando-os	 ao	 ecoponto	

principal.	(2.º	e	3.º	ciclos).		

6. No	final	do	dia,	as	cadeiras	devem	ser	colocadas	em	cima	das	mesas.	

7. Relativamente	às	regras	de	conduta	que	devem	ser	seguidas	nas	salas	de	aula	pelos	alunos,	estes	

não	devem:	

a. permanecer	na	sala	de	aula	a	mascar	pastilha	elástica,	nem	usar	boné/gorro/chapéu	
na	cabeça;		

b. utilizar	 telemóvel,	 mp3,	 leitor	 de	 CD	 ou	 qualquer	 consola	 portátil	 na	 sala	 de	 aula,	
sendo	que	estes	aparelhos	deverão	permanecer	desligados	na	sala	de	aula;	

c. andar	a	pé	sem	ser	por	razões	relacionadas	com	a	atividade	letiva;	
d. falar	sem	ser	“em	segredo”	com	os	colegas	e	sem	levantar	o	dedo	para	pedir	a	palavra;	
e. comer	ou	beber	(com	exceção	de	água);		
f. estragar	qualquer	material	existente	na	sala	de	aula;	
g. mexer	nos	estores	sem	autorização	do	professor;	
h. arrastar	cadeiras;	
i. sair	da	sala	sem	autorização.	
j. permanecer	na	sala	de	aula	sem	a	presença	de	um	professor;	
k. desrespeitar	a	planta	da	sala	de	aula	pré-estabelecida	pelos	professores,	em	conjunto	

com	os	alunos.	
	

8. Em	relação	aos	livros	de	leitura	e	manuais	disponíveis,	estes	podem	ser	requisitados	de	acordo	com	

o	Regulamento	da	Biblioteca	de	Turma,	definido	no	início	de	cada	ano	letivo.	



 15 

9. Os	 materiais	 que	 fazem	 parte	 de	 uma	 sala	 não	 podem	 ser	 retirados	 sem	 o	 conhecimento	 do(s)	

responsável(veis)	pelo	respetivo	espaço;	

10. O	 professor	 não	 pode	 terminar	 a	 aula	 antes	 do	 horário	 estipulado,	 nem	 conceder	 dispensa	 aos	

alunos,	ou	permitir	que	saiam	mais	cedo,	a	não	ser	por	motivo	devidamente	justificado.	

11. Em	caso	de	realização	de	teste,	não	é	permitida	aos	alunos	ausentarem-se	antes	da	hora	de	saída.	

	

	

Artigo	14.º	

	(Regulamento	específico	das	salas	de	aula)	

	

1. Para	além	do	regulamento	 referido	no	artigo	anterior,	na	sala	de	Educação	Musical,	é	necessário	

ter	em	atenção	as	seguintes	regras:	

a) como	é	com	as	mãos	que	se	tocam	a	maioria	dos	instrumentos	da	sala	de	aula,	deve-se	ter	o	

cuidado	 de	 as	 ter	 sempre	 limpas.	 Para	 ajudar	 a	 que	 a	 sala	 seja	 sempre	 um	 sítio	 limpo	 e	

agradável,	deve-se	ter	o	mesmo	cuidado	com	o	calçado;	

b) deve-se	tocar	nos	instrumentos,	mas	só	quando	o	professor	pedir;	

c) deve-se	ter	cuidado	com	todos	os	materiais	da	sala	de	aula;	

d) o	silêncio	é	imprescindível	para	a	escuta	da	música,	dos	alunos	e	do	professor.	

2. Nas	salas	de	Educação	Visual	e	de	Educação	Tecnológica,	para	além	do	artigo	anterior,	é	necessário	

ter	em	atenção	as	seguintes	normas:	

a) todos	os	alunos	que	frequentam	a	sala	de	E.V.	e	E.T.	devem	utilizar	corretamente	os	materiais	e	

utensílios,	procurando	mantê-los	em	bom	estado	de	conservação;	

b) as	ferramentas	e	utensílios	que	se	encontram	na	sala	de	aula	devem	ser	requisitados	junto	dos	

professores	das	disciplinas	de	E.V.	e	E.T.;	

c) as	 ferramentas	 de	 corte	 como	 x-atos	 e	 serrotes,	 ferramentas	 elétricas	 e	 outras	 ferramentas	

guardadas	na	armários,	só	podem	ser	utilizadas	após	o	consentimento	dos	professores;	

d) a	banca	de	lavagem	não	pode	ser	usada	por	mais	de		quatro	pessoas	em	simultâneo;	

e) a	sala	de	aula,	as	mesas,	a	banca	de	carpinteiro	e	a	banca	de	 lavagem	devem	ficar	 limpas	no	

final	de	cada	aula;	

f) a	 arrumação	 e	 organização	 dos	 espaços	 de	 trabalho	 deverá	 decorrer	 em	 ambiente	 calmo	 e	

cada	aluno	é	responsável	pela	limpeza	do	seu	espaço;	

g) A	varanda	da	sala	só	pode	ser	usada	com	autorização	dos	professores.	

3. Para	 além	 das	 regras	 constantes	 do	 artigo	 anterior,	 nos	 Laboratório	 de	 Ciências	 e	 de	 Física,	 é	

necessário	ter	em	atenção	o	seguinte:	

a) antes	 da	 realização	 de	 qualquer	 experiência	 é	 imprescindível	 ler	 as	 orientações	 do	 trabalho	 e	

cumprir	todas	normas	específicas	das	atividades	a	realizar;	

b) durante	a	execução	da	experiência	é	necessário	ter	calma	e	ser	organizado,	mantendo	sempre	a	

mesa	limpa	e	arrumada;	

c) antes	e	após	a	utilização	de	qualquer	reagente	verifica-se	sempre	o	rótulo;	
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d) não	se	deve	tocar,	cheirar,	provar	ou	beber	qualquer	produto	químico;	

e) é	 importante	 usar	 luvas	 sempre	 que	 se	 manuseie	 produtos	 químicos	 e	 após	 a	 experiência,	

proceder	à	lavagem	das	mãos;	

f) só	se	devem	realizar	as	atividades	que	fazem	parte	da	experiência	ou	que	foram	permitidas	pelo	

professor;	qualquer	atividade	extra	é	proibida;	

g) usam-se	apenas	as	quantidades	de	reagentes	recomendadas	nas	orientações	de	trabalho;	

h) para	 evitar	 a	 contaminação	 dos	 reagentes,	 não	 se	 deve	 pousar	 na	 mesa	 a	 tampa	 do	 frasco	

voltada	para	baixo;	

i) evitar	derramar	produtos	químicos	sobre	a	mesa;	

j) os	resíduos	deitam-se	nos	locais	apropriados.	Quando	se	trabalha	com	produtos	muito	voláteis,	

(que	evaporam	facilmente),	deve-se	fazê-lo	na	hotte;	

k) nunca	trabalhar	com	substâncias	inflamáveis	como	álcool	ou	o	éter	junto	de	qualquer	chama;	

l) durante	o	aquecimento	de	um	 líquido	num	tubo	de	ensaio,	não	se	pode	voltar	a	boca	do	tubo	

para	qualquer	pessoa;	

m) 	se	ocorrer	qualquer	acidente,	mesmo	que	seja	de	pequena	importância,	chamar	imediatamente	

o	professor;	

n) no	final	do	trabalho	deve-se	deixar	a	mesa	devidamente	limpa	e	arrumada,	assim	como	certificar-

se	que	os	aparelhos	elétricos	se	encontram	desligados;	

o) é	estritamente	proibido	comer,	beber,	fumar	e	correr	nos	laboratórios;	

p) a	entrada	no	laboratório	requer	o	uso	obrigatório	de	bata.	

	

4.	 Para	 além	 do	 disposto	 no	 artigo	 anterior,	 no	 ginásio	 e	 campo	 de	 jogos,	 é	 necessário	 atender	 ao	

seguinte:	

b) o	acesso	ao	interior	da	área	desportiva	e	balneários	só	é	permitido	na	presença	do	professor	de	

Educação	Física;	

c) o	banho	no	 final	da	aula	prática	é	obrigatório.	Dai,	 aconselha-se	aos	alunos	 trazerem	 toalha,	

chinelos	de	banho	e	uma	muda	de	roupa;	

d) é	obrigatório	o	uso	de	sapatilhas	e	do	equipamento	do	Colégio	Vizela;  

e) todos	os	alunos	têm	5	(cinco)	minutos	para	se	equiparem	(a	chegada	junto	do	professor	depois	

do	 tempo	 estipulado	 é	 penalizada	 com	 falta	 de	 atraso).	 No	 final	 da	 aula,	 a	 turma	 tem	 10	

(dez)/12	minutos	para	tomar	banho	e	não	são	justificados	atrasos	para	as	aulas	seguintes;			

f) será	 disponibilizada	 aos	 alunos	 uma	 caixa	 para	 colocarem	 os	 valores,	 que	 fica	 guardada	 no	

cacifo	 do	 material.	 O	 Colégio	 não	 se	 responsabiliza	 pelos	 valores	 que	 permanecerem	 nos	

balneários.  

g) Não	é	permitida	a	entrada	de	bolas	nos	balneários.	

h) No	início	de	cada	aula,	o	professor	deverá	ver	como	se	encontram	os	balneários.	

i) 	A	turma	que	utiliza	o	balneário	é	responsável	pela	sua	limpeza	e	conservação.	

	

Durante	a	aula:	
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j) não	é	permitida	a	utilização	de	relógios,	pulseiras,	brincos,	fios,	colares;	anéis;	argolas;	óculos	

ou	qualquer	outro	objeto	que	possa	magoar	o	aluno	ou	os	colegas	durante	a	aula	de	Educação	

Física.	 Além	 disso,	 todos	 os	 alunos	 que	 tiverem	 cabelo	 comprido	 devem	 prendê-lo	 com	 um	

elástico.	No	 caso	de	o	 aluno	 ter	de	necessariamente	de	usar	óculos	para	executar	 a	 aula,	 os	

eventuais	danos	materiais	ocorridos	estarão	ao	encargo	do	Encarregado	de	Educação.	

k) não	 é	 permitida	 a	 utilização	 do	 material	 desportivo	 sem	 a	 autorização	 do	 professor	 nem	 a	

permanência	dos	alunos	no	ginásio	no	final	da	aula;	

l) 	a	 danificação	 voluntária	 do	 material	 desportivo,	 propriedade	 do	 Colégio	 Vizela,	 fica	 da	

responsabilidade	do	próprio	aluno	e	do	Encarregado	de	Educação.	

m) quando	a	aula	decorre	no	exterior,	é	aconselhada	a	utilização	do	boné;	

n) durante	as	atividades	letivas,	o	aluno	deve	fazer-se	acompanhar	de	uma	garrafa	de	água;	

o) Os	alunos	não	devem	mascar	pastilha	elástica.	

	

No	exterior:	
p) 	todos	os	alunos	que	não	estão	a	realizar	a	aula	de	Educação	Física	devem	abandonar	o	campo	

de	 jogos	 sempre	 que	 a	 aula	 decorre	 nesse	 espaço.	 Também	 não	 é	 permitido	 que	 os	 alunos	

atravessem	o	campo	de	jogos	sempre	que	decorrer	uma	aula.	

q) 	os	alunos	que	permanecem	nas	bancadas,	podem	assistir	à	aula	desde	que	se	mantenham	em	

silêncio	para	não	perturbarem	o	bom	funcionamento	da	mesma.	

	
Dispensa	da	aula	de	Educação	Física:		

r) 	os	 alunos	 que,	 ocasionalmente,	 se	 encontrarem	 impossibilitados	 de	 fazer	 a	 parte	 prática	 da	

aula,	 quer	 por	 motivos	 de	 saúde	 ou	 quaisquer	 outros,	 deverão	 apresentar	 uma	 justificação	

escrita,	datada	e	assinada	pelo	Encarregado	de	Educação;	

s) os	alunos	que	necessitarem	de	continuar	a	usufruir	de	dispensa	de	aula	após	duas	dispensas	

consecutivas	 justificadas	 pelo	 Encarregado	 de	 Educação,	 deverão	 apresentar	 um	 atestado	

médico	que	deve	explicitar	claramente	as	contraindicações	da	atividade	 física	e	a	duração	da	

dispensa;	

t) os	 alunos	 impossibilitados	 de	 realizar	 a	 parte	 prática	 (justificado	por	 atestado	médico)	 serão	

avaliados	nos	domínios	cognitivo	e	sócio	afetivo,	isto	é,	pelos	conhecimentos	adquiridos	(teste	

e	trabalho	teórico)	e	pela	forma	como	cumprem	os	deveres,	como	colaboram	e	participam	nas	

aulas.	Deverão	também	fazer-se	acompanhar	de	papel	e	caneta	para	a	realização	do	relatório	

de	aula/trabalho	escrito.	

	

Lesões	durante	a	aula:	

u) 	o	 professor	 de	 Educação	 Física	 presta	 os	 primeiros	 socorros	 e	 avalia	 a	 gravidade	 da	 lesão.	

Dependendo	da	situação:	

-	Permite	ao	aluno	retomar	a	aula.	

-	Orienta	o	aluno	para	desinfetar/lavar	a	ferida	e/ou	colocar	gelo.	
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-	 Contacta	 com	 o	 Encarregado	 de	 Educação	 para	 acompanhar	 o	 aluno	 ao	

hospital/centro	de	saúde.	

-	Contacta	com	112	(no	caso	de	uma	emergência).	

v) 	o	seguro	escolar	será	ativado	sempre	que	necessário.	(o	seguro	apenas	cobre	as	despesas	do	

centro	de	saúde	ou	hospital	público).	

	

	

Artigo	15º		

Sala	dos	alunos	

	

1. As	 regras	 e	 o	 horário	 de	 utilização	 da	 sala	 são	 definidas	 anualmente	 em	 Assembleia	 de	 alunos	 e	

aprovadas	em	Direção.		

	

	

Artigo	16º								

	Sala	dos	Professores	

	

1.	A	sala	dos	professores	destina-se	ao	convívio	dos	mesmos.	

2.	Os	utilizadores	devem	consultar,	diariamente,	os	expositores,	a	fim	de	tomarem	conhecimento	

das	informações.	

3.	É	expressamente	proibida	a	entrada	dos	alunos.	

																																									
CAPÍTULO	III	–	SERVIÇOS		

	
	
	

 
	

Artigo	17.º	

(Secretaria/Papelaria/Reprografia)	

	

1. O	 Colégio	 dispõe	 de	 um	 espaço	 destinado	 no	 piso	 1	 a	 funcionar	 como	 secretaria,	 papelaria	 e	

reprografia.	

2. Constam	 dos	 serviços	 prestados	 pela	 secretaria:	 manter	 atualizados	 os	 ficheiros	 com	 os	 registos	

biográficos;	 receber	 as	 pré-inscrições	para	 a	 frequência	do	Colégio,	matrículas	 e	 inscrições;	 emitir	

avisos	de	pagamento	e	cobrança	de	todas	as	propinas	relativas	à	componente	 letiva,	bem	como	a	

outras	atividades	e	serviços.	

3. Os	serviços	a	executar	pela	reprografia	deverão	ser	requisitados	com	a	antecedência	mínima	de	48	

horas,	de	forma	a	permitir	a	sua	execução	em	tempo	útil.	

4. O	 não	 cumprimento	 do	 prazo	 referido	 no	 ponto	 anterior	 não	 responsabiliza	 o	 funcionário	 pela	

execução	dos	trabalhos	requisitadas.	
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5. Sendo	 imperativo	 guardar	 sigilo	 dos	 trabalhos	 reproduzidos,	 reserva-se	o	 direito	 da	 condicionar	 a	

entrada	nas	instalações.	

6. Venda	de	uniformes	é	efetuada	dentro	do	horário	da	secretaria.	

7. A	orientação	dos	serviços	de	reprografia	é	da	competência	da	Direção	Pedagógica,	devendo	os	seus	

utentes	respeitar	as	normas	de	funcionamento	definidas	na	matéria.	

	

8. O	horário	de	funcionamento	das	secretarias	é	o	seguinte:	

	

				De	manhã:	8h30	às	12h00;			

													De	tarde:	13:00	–	17:00	
	

9. O	pagamento	do	serviço	de	papelaria	é	efetuado	no	ato	e	em	dinheiro.	

10. No	 início	 do	 ano	 letivo,	 os	 alunos,	 com	 exceção	 do	 pré-escolar	 e	 1ºciclo,	 deverão	 proceder	 ao	

aluguer	de	um	cacifo	mediante	o	pagamento	de	5€.	Para	além	de	terem	a	obrigação	de	preservar	o	

seu	cacifo,	 findo	o	ano,	os	alunos	deverão	esvaziá-lo,	até	ao	final	do	mês	de	 junho.	A	partir	desta	

data,	não		nos	responsabilizamos	pelo		material	deixado	nos	cacifos.	

	

Artigo	18.º	

(Bar)	
	

1. O	horário	de	funcionamento	do	Bar	é	afixado	anualmente	na	entrada	do	Bar.	

	

2. Os	alunos	só	podem	frequentar	o	Bar	nos	intervalos	ou	tempos	livres.	

3. Têm	acesso	ao	bar	professores,	alunos,	funcionários,	bem	como	visitas	ou	outras	pessoas	em	serviço	

no	Colégio.	

4. Para	 acederem	 ao	 Bar,	 todos	 os	 alunos	 devem	 esperar	 em	 fila,	 de	 forma	 ordeira,	 para	 serem	

atendidos.	

5. Os	alunos	não	podem	beber	café,	descafeinado	ou	carioca	de	café,	à	exceção	dos	alunos	com	mais	

de	18	anos.	

6. A	fila	dos	alunos	deve	ser	feita	do	lado	esquerdo	do	balcão.	

7. Devem	ser	respeitadas	todas	as	regras	de	higiene.	

8. O	pagamento	de	serviços	de	bar	é	efetuado	no	ato	e	em	dinheiro.	

	

Artigo	19.º	

(Cantina)	

	

1. A	cantina	funciona	das	12h00	às	14h00.	

2. O	pagamento	do	valor	dos	almoços	deverá	ocorrer	até	ao	dia	8	do	mês	em	curso.		

3. Os	alunos	têm	que	cumprir	os	horários	de	almoço	afixados.	
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4. Os	alunos	que	não	pretenderem	almoçar,	salvo	os	casos	de	doença,	deverão	avisar	na	véspera	os	

serviços	administrativos	do	Colégio,	caso	contrário	não	lhe	será	reembolsado	o	valor	da	senha. 	

5. Com	exceção	do	12.º	 ano,	 todo	o	aluno	 tem	a	obrigação	de	almoçar	na	 cantina,	 a	não	 ser	que	o	

encarregado	 de	 educação	 permita	 que	 faça	 as	 suas	 refeições	 fora.	 Nesta	 situação,	 terá	 de	 ser	

preenchido	pelo	encarregado	de	educação	um	formulário	presencial,	comprometendo-se	a	cumprir	

escrupulosamente	o	horário	estipulado.	

6. A	pedido	do	 interessado	e	mediante	a	apresentação	de	atestado	médico	poderá	ser	confecionada	

uma	refeição	de	dieta.	

7. Quem	 apresentar	 atitudes	 incorretas	 no	 refeitório	 poderá	 ser	 impedido	 de	 usar	 estes	 serviços	

durante	um	período	a	determinar,	consoante	a	gravidade	da	ocorrência.	

8. A	entrada	no	refeitório	faz-se	através	de	uma	fila	ordenada.		

9. Deverá	respeitar-se	o	lugar	na	fila,	caso	contrário	pode	o	prevaricador	vir	a	ser	colocado	no	fim	da	

mesma	pela	funcionária	em	serviço	no	refeitório.	

10. Durante	 a	 permanência	 no	 refeitório,	 todos	 devem	 comportar-se	 corretamente,	 evitando	

brincadeiras	que	comprometam	o	normal	desenrolar	da	refeição.	

11. A	refeição	é	composta	por	sopa,	um	prato	de	carne	ou	peixe	e	sobremesa.	

12. Na	hora	estipulada,	os	alunos	deverão	entrar	na	cantina,	seguindo	as	instruções	de	um	elemento	da	

comunidade	escolar.	

13. Os	alunos,	quando	servidos,	deverão	encaminhar-se	para	as	mesas,	almoçar,	arrumar	os	tabuleiros	

(seguindo	os	procedimentos	afixados	relativos	à	separação	de	resíduos)	e	sair	logo	de	seguida.	Todo	

este	processo	deverá	ocorrer	de	uma	forma	organizada.	

14. Os	alunos	que,	depois	de	almoçarem,	saírem	da	Cantina	não	deverão	voltar	a	entrar.	

15. A	entrada	e	saída	da	Cantina	deverá	ocorrer	pela	porta	junto	ao	Ginásio,	nos	dias	de	chuva.	Nos	dias	

de	sol,	os	alunos	podem	sair	pela	porta	de	acesso	ao	recreio.	

16. Todas	as	regras	de	higiene	devem	ser	cumpridas.	

	

Artigo	20.º	

(Gabinete	de	Primeiros	Socorros)	

	

1. O	Colégio	dispõe	de	um	pequeno	espaço	onde	é	possível	prestar	assistência	de	primeiros	

socorros	e	que	funciona	na	Secretaria	(piso	1).	

2. 	Neste	 local,	 são	 administrados	 alguns	 apoios	 na	 área	 da	 saúde	 em	 situações	 de	 pouca	

gravidade.	

3. Este	 tipo	 de	 assistência	 é	 prestado	 pelo	 funcionário	 da	 Secretaria	 ou	 pelo	 professor	 que	 se	

encontre	a	assessorar	na	altura.	

4. Compete	ao	responsável	por	este	serviço	de	apoio:	

a) prestar	 os	 primeiros	 cuidados	 de	 saúde,	 comunicando	 de	 imediato	 a	 ocorrência	 à	

Direção,	 preenchendo	 o	 registo	 da	 ocorrência,	 a	 fim	 de	 se	 avaliar	 a	 gravidade	 do	
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estado	de	saúde	e,	caso	necessário,	encaminhar	o	doente/acidentado	para	o	Hospital	

Senhora	da	Oliveira	-	Guimarães.	

5. Compete	 ao	 tutor	 comunicar	 de	 imediato	 a	 ocorrência	 ao	 encarregado	 de	 educação	 que	

deverá,	em	caso	de	doença	ou	lesão	não	urgentes	de	um	aluno,	acompanhar	o	seu	educando	

ao	Hospital	ou	Centro	de	Saúde.	Neste	caso,	o	Encarregado	de	educação	deverá	ter	em	conta	

que	 apenas	 está	 coberta	 pelo	 seguro	 escolar	 a	 assistência	 prestada	 em	 estabelecimentos	

públicos,	com	exceção	dos	casos	de	impossibilidade	de	tratamento	naqueles	estabelecimentos,	

devidamente	comprovados	pelos	respetivos	serviços.	

	

Artigo	21.º	

(Transportes)	

	

1. O	pagamento	do	valor	do	transporte	deverá	ser	efetuado	até	ao	dia	8	do	corrente	mês.	

2. Os	alunos	têm	que	cumprir	os	horários	de	transporte	afixados.	

3. O	transporte	 ficará	a	cargo	do	Encarregado	de	Educação,	 sempre	que	os	alunos	participarem	

numa	atividade	cujo	horário	antecipe	ou	exceda	o	horário	habitual	do	transporte	escolar.	

4. O	aluno	terá	sempre	que	utilizar	o	autocarro	que	 lhe	foi	destinado.	Em	caso	de	perda	da	sua	

viagem,	 não	 poderá	 entrar	 noutro	 autocarro,	 ficando	 ao	 encargo	 dos	 Encarregados	 de	

Educação	o	transporte	colégio-casa.	

5. No	final	das	atividades	letivas,	os	alunos	(2.º	e	3.º	ciclos)	deverão	dirigir-se	imediatamente	ao	

portão	principal	do	Colégio,	aguardando	ordeiramente	pelo	autocarro	e	aguardar	as	ordens	de	

entrada	do/da	acompanhante.	

6. Os	 alunos	 deverão	 sentar-se,	 nos	 lugares	 previamente	 definidos	 com	os	 cintos	 de	 segurança	

colocados,	 adotar	 uma	 postura	 cívica,	 respeitando	 todos	 os	 colegas,	 bem	 como	 os	 espaços	

internos	 e	 externos	 do	 transporte	 escolar.	 Em	 caso	 de	 não	 cumprimento	 desta	 regra,	 a/o	

acompanhante	 deverá	 apelar	 ao	 bom	 senso	 dos	 alunos	 e	 comunicar	 à	 Direção	 do	 Colégio,	

sempre	que	considere	pertinente.	

7. Os	 alunos	 que	 tenham	 solicitado	 o	 transporte	 escolar,	 no	 início	 do	 ano	 letivo,	 não	 poderão	

abandonar	o	Colégio	utilizando	outro	meio	de	deslocação	sem	que	o	encarregado	de	educação	

o	tenha	devidamente	autorizado.	

8. Quando	 se	 encontram	 no	 local	 de	 embarque,	 os	 alunos	 deverão	 aguardar	 pelo	 transporte	

ordeiramente	e	respeitando	todas	as	regras	de	segurança.	

	

Artigo	22º	

Tesouraria		

	

1. Todos	 os	 alunos,	 procedem	 ao	 pagamento	 de	 uma	 mensalidade,	 que	 será	 afixada	

anualmente,		na	secretaria.	
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2. O	pagamento	anual	é	dividido	por	11	mensalidades,	pagas	até	ao	dia	8	de	cada	mês,		

na	secretaria,	do	mês	de	setembro	ao	mês	de	julho.	

3. A	mensalidade	é	sempre	paga	por	inteiro,	não	havendo	lugar	a	descontos	nos	períodos	

de	interrupção	das	atividades	letivas,	previamente	calendarizadas.		

4. Nas	 mensalidades	 não	 está	 incluído	 o	 valor	 das	 visitas	 de	 estudo	 e	 atividades	

extracurriculares.		

5. O	valor	da		alimentação	inclui	apenas	o	almoço.	O	lanche	da	manhã	e	da	tarde	será	da	

responsabilidade	dos	encarregados	de	educação,	podendo	o	pré-escolar	e	o	1º	ciclo	optar	pelo	

lanche	da	tarde	servido	pelo	Colégio,	através	de	um	pagamento	mensal.		

6. O	material	escolar	é	pago	trimestralmente	e	compreende,	no	caso	do	pré-escolar	e	1º	

ciclo,	todo	o	material	de	desgaste	(cadernos,	material	de	escrita	e	desenho),	no	caso	do	2º	e	3º	

ciclo	 e	 secundário,	 compreende	 o	 material	 de	 papelaria	 de	 apoio	 à	 lecionação	 e	 serviços	

administrativos	(fotocopias,	folhas	de	teste),	não	está	incluído	o	material	para	as	disciplinas	de	

EV	e	ET.	

7. No	 início	 do	 ano	 letivo,	 terão	 de	 ser	 efetuados	 os	 pagamentos	 	 únicos	 relativos	 à		

inscrição	ou	renovação	da	matrícula.	

8. No	caso	de	atraso	do	pagamento,	o	valor	da	mensalidade	será	objeto	de	agravamento	

,	no	valor	de	1€,	por	cada	dia	útil	até	ao	fim	do	mês	em	questão.		

9. O	Colégio	reserva-se	ao	direito	de	suspender	a	frequência,	na	eventualidade	do	aluno	

ter	um	atraso	no	pagamento	superior	a	um	mês.	

	

CAPÍTULO	IV	–MEMBROS	DA	COMUNIDADE	EDUCATIVA	

	

SECÇÃO	I	

Princípios	

	

1. 	Entende-se	por	 comunidade	educativa	o	 conjunto	de	pessoal	docente	e	não	docente	de	

uma	 escola,	 os	 seus	 alunos	 e	 os	 respetivos	 encarregados	 de	 educação.	 São	 ainda	 parte	 da	

comunidade	educativa	os	 representantes	dos	municípios	e	os	 representantes	de	organizações	e	

associações	 que	 desenvolvam	 atividades	 sociais,	 económicas,	 culturais	 e	 científicas	 e	 estejam	

interessadas	no	processo	educativo.	Assim,	a	comunidade	educativa	está	sempre	associada	a	uma	

escola.	Pode-se,	pois,	dizer	que	o	Colégio	é	o	centro	de	uma	comunidade	educativa.	

2. 		No	sentido	de	 fomentar	a	autonomia,	emancipação	e	responsabilidade	nos	alunos,	o	Colégio	

Vizela	 optou	pela	 não	utilização	do	 toque	de	 entrada.	Na	 sequência	 do	 exposto	 também	não	

existirá	toque	de	saída.	

3. 		Serão	calendarizadas,	no	início	de	cada	período	escolar,	as	datas	da	realização	dos	momentos	

de	avaliação	escrita.	O	calendário	dos	testes	é	rotativo.	No	Ensino	Secundário,	semanalmente,	

cada	turma	efetuará	um	teste	de	avaliação	da	disciplina	que	será	avaliada	nessa	mesma	semana.	

Em	caso	da	não	comparência	dos	alunos,	e	estando	a	falta	devidamente	justificada,	o	teste	será	
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repetido	na	última	sexta-feira	de	cada	mês.	

	

										SECÇÃO	II	-	Direitos	e	Deveres	dos	agentes	educativos	em	Geral	

	

Artigo	23º	

Direitos	

	

1.	 Todos	 os	 cidadãos	 têm	 direito	 à	 sua	 integridade	 física	 e	 moral,	 muito	 mais	 num	

estabelecimento	de	ensino/educação.	Por	isso,	consideram-se	especialmente	censuráveis,	quando	

cometidas	no	espaço	escolar,	as	seguintes	práticas	violadoras	desse	direito	constitucional:	

-	todas	as	agressões	de	facto	resultantes	de	premeditação	ou	negligência.	

-	 todos	 os	 atos	 ou	 comportamentos	 suscetíveis	 de	 porem	 em	 risco	 a	 segurança	 das	 pessoas	 e	

instalações.	

-	 todas	 as	 formas	 injuriosas	 ou	 grosseiras	 de	 tratamento	 ou	 relação,	 lesivas	 da	 dignidade,	 do	

respeito	e	da	consideração	devida	ao	próximo	ou,	a	qualquer	título,	discriminatórias.	

2.	 Professores	 e	 pessoal	 não	 docente	 têm	direito	 a	 usufruir	 das	 regalias	 e	 atribuições	 que	 lhes	

estiverem	garantidas	pelos	respetivos	estatutos	de	carreira.	

3.	Os	 alunos,	 respetivos	 pais	 ou	 Encarregados	 de	 Educação,	 professores	 e	 pessoal	 não	 docente	

têm	o	direito	de	reclamar	de	decisões	superiores,	se	as	entenderem	injustas	ou	ilegais,	desde	que	

o	 façam	 de	 acordo	 com	 as	 normas	 legais	 e	 no	 respeito	 das	 regras	 de	 convivência	 cívica,	

urbanidade	a	que	todos	estão	obrigados.	

4.	A	todos	é	assegurado	o	direito	de,	em	caso	de	sinistralidade	ou	doença	dentro	das	instalações	

escolares,	 serem	 atendidos	 prontamente	 e,	 se	 necessário,	 serem	 transportados,	 devidamente	

acompanhados,	para	estabelecimento	hospitalar	onde	lhes	seja	dado	tratamento	adequado.	

5.	Professores	e	alunos	têm	ainda	o	direito	de	não	verem	interrompido	ou	perturbado	o	trabalho	

na	 sala	 de	 aula	 por	 fatores	 a	 ela	 exógenos,	 designadamente,	 a	 entrada	 de	 pessoas	 não	

credenciadas	para	tal.	

	

Artigo	24º	

Deveres	

	

1.	Professores,	alunos,	pais	e	Encarregados	de	Educação	e	pessoal	não	docente	têm	o	dever	de	se	

mobilizar	em	torno	do	Projeto	Educativo	do	Colégio,	a	fim	de	o	tornarem	exequível.	

2.	Os	mesmos	agentes	educativos	devem	estabelecer	entre	si	relações	que,	além	de	constituírem	

uma	 sã	 convivência	 cívica,	 proporcionem	 motivação	 para	 um	 bom	 ambiente	 de	 trabalho	 e	

encorajem,	 sobretudo	nos	alunos,	 cada	vez	maior	empenho	nas	atividades	do	processo	ensino-

aprendizagem.	

3.Compete	ao	pessoal	docente	e	não	docente	apelar	para	o	equilíbrio	de	atitudes	e	linguagem	no	

seio	da	comunidade	educativa.	Se	houver	casos	que,	de	algum	modo,	possam	contender	com	os	



 24 

objetivos	 de	 uma	 instituição	 educativa,	 serão	 comunicados	 ao	 respetivo	 tutor	 ou	 ao	 Diretor	

Pedagógico	para	eventual	procedimento	disciplinar.	

4.	É	dever	de	todos	quantos	intervêm	nos	órgãos	de	administração	e	gestão	do	Colégio,	pautar	a	

sua	atuação	por	critérios	de	transparência	e	equidade.	

5.	Alunos,	professores	e	pessoal	não	docente	estão	obrigados	a	aceitar	o	dever	de	obediência,	nos	

termos	da	lei,	aos	respetivos	superiores	hierárquicos.	

6.	A	todos	incumbe	zelar	pelo	bom	funcionamento	e	conservação	dos	espaços	e	equipamentos	de	

que	usufruem.	Se,	da	utilização	abusiva	ou	 inadequada,	resultarem	prejuízos	materiais,	poderão	

os	 autores	 ser	 responsabilizados,	 sofrendo	 as	 respetivas	 consequências	 disciplinares	 ou	

pecuniárias.	

7.	É	dever	de	alunos,	professores	e	funcionários	observar	rigorosa	assiduidade	e	pontualidade	nas	

respetivas	funções	e	horários,	sobretudo	em	relação	à	alínea	seguinte.	

8.	 	 É	 imperativo	 legal	 o	 cumprimento	 integral	 dos	 tempos	 estabelecidos	 para	 as	 aulas.	

Consequentemente,	 e	 salvo	 casos	 devidamente	 justificados,	 o	 não	 cumprimento	 desta	 norma	

implica	a	marcação	de	falta,	sem	prejuízo	de	eventual	aplicação	de	sanções	previstas	por	lei.	

9.	Após	a	hora	de	entrada,	professores	e	alunos	devem	entrar	 imediatamente	na	 sala	 respetiva	

para	iniciar	os	trabalhos.	

10.	 Todos	 os	membros	 da	 comunidade	 educativa	 devem	 esforçar-se	 por	 combater	 ativamente,	

dentro	e	fora	do	recinto	escolar	as	drogas,	o	alcoolismo,	o	tabagismo.	

11.	 Não	 é	 permitido	 o	 uso,	 dentro	 das	 salas	 de	 aula	 	 e	 nos	 corredores,	 de	 telemóveis	 e/ou	

aparelhos	áudio	pelo	que	todos	deverão	mantê-los	desligados	quando	aí	se	encontrem.	

12.	Os	agentes	educativos	devem	utilizar	o	mobiliário	para	os	fins	devidos.	

13.	Qualquer	pessoa	estranha	à	comunidade	escolar	restrita	que	pretenda	aceder	ao	interior	das	

instalações	 deve,	 à	 entrada,	 identificar-se	 e	 solicitar	 o	 contacto	 que	 deseja.	 No	 entanto,	 se	

pretender	contactar	alunos	e	não	se	tratar	de	familiar	próximo,	terá	de	se	sujeitar	às	regras	que	a	

lei	e	o	Regulamento	Interno	impõem.	

14.Os	 alunos	 não	 se	 poderão	 fazer	 acompanhar	 de	 substâncias	 pirotécnicas,	 nomeadamente,	

bombas	de	Carnaval.	

15.	Conhecer	e	cumprir	as	orientações	do	plano	de	emergência	do	Colégio,	bem	como	as	normas	

relativas	à	segurança	e	higiene	no	trabalho.	

16.	 Conhecer	o	plano	de	evacuação	do	Colégio	e	participar	nas	 simulações	de	 forma	a	adquirir	

hábitos	diários	que	permitam	uma	boa	realização	do	mesmo.	

17.	 Não	 captar	 sons	 ou	 imagens	 designadamente,	 das	 atividades	 letivas	 e	 não	 letivas,	 sem	

autorização	prévia	dos	professores	ou	do	diretor	da	escola.	

	

	

SECÇÃO	III	–	Alunos	
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Artigo	25º	

Admissão	dos	alunos	(Ensino	Pré	Escolar/	1.º,	2º	e	3º	ciclos	/	Ensino	Secundário)	

	

1.	A	admissão	dos	alunos	deve	ter	em	conta	o	direito	dos	pais	à	escolha	da	escola	que	desejam	

para	os	seus	filhos.	

2.	A	escola	dará	a	informação	necessária	e	adequada	às	famílias	para	que	estas	conheçam	bem	o	

modelo	educativo	do	Colégio.	

3.	Quando	a	escola	não	puder	admitir	todos	os	alunos	que	a	procurem,	no	processo	de	admissão,	

devem	ser	seguidos	os	critérios	de	prioridade	estabelecidos	neste	regulamento,	nomeadamente,	

a	frequência	de	familiares	diretos	no	Colégio	e	o	percurso	escolar	do	aluno.			

4.	O	processo	de	admissão	dos	alunos	é	da	responsabilidade	última	da	Direção.	

	

	

Artigo	26º	

Inscrição,	matrícula	e	renovação	da	matrícula	

	

1. Por	 inscrição	entende-se	o	ato	administrativo	através	do	qual	o	encarregado	de	educação	

manifesta	o	seu	interesse	em	que	o	seu	educando	venha	a	frequentar	o	Colégio.	

	

2.	 Por	 matrícula	 entende-se	 o	 ato	 administrativo	 através	 do	 qual	 o	 encarregado	 de	 educação	

formaliza	oficialmente	a	frequência	do	seu	educando	no	Colégio.	

Seguem	os	documentos	necessários		para	a	matrícula:	

a)	Apresentação	do	cartão	do	cidadão	do	candidato;	

b)	Preenchimento	de	uma	ficha	de	identificação;	

c)	Declaração	médica	comprovativa	do	seu	bom	estado	de	saúde	para	frequentar	o	Colégio;	

d)	Boletim	de	vacinas	devidamente	atualizado;	

e)	Duas	fotografias	tipo	passe;	

	

3.	 A	 inscrição	 aplica-se	 aos	 novos	 alunos	 que	 pretendam	 frequentar	 o	 colégio	 e	 terá	 lugar	 nas	

datas	estabelecidas:	

	 pré-escolar	e	1º	ciclo	–	Janeiro	

	 2º	e	3º	ciclos	–	Fevereiro	

	 Ensino	Secundário	-	Março	

	

4. A	renovação	da	inscrição	aplica-se	a	todos	quantos,	já	sendo	alunos	do	Colégio,	pretendam	

prosseguir	os	seus	estudos	nesta	escola	e	formaliza-se	anualmente	através	do	preenchimento	do	
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Boletim	de	renovação	da	inscrição	a	entregar	nos	serviços	da	secretaria,	nas	datas	a	estabelecer	

para	cada	ano	letivo.	

	

5. A	 renovação	 da	matrícula	 é	 feita	 pelo	 encarregado	 de	 educação	 em	 datas	 estipuladas	 e	

divulgadas	aos	mesmos.		

	

6. Os	alunos	 só	 se	encontram	matriculados	quando	 tiverem	entregue	 todos	os	documentos	

exigidos	pelas	normas	oficiais		e	tiver	sido	liquidada	a	propina	de	inscrição.	

	

7. Em	 caso	 de	 desistência,	 a	 propina	 de	 inscrição	 ou	 de	 renovação	 de	 inscrição	 não	 é	

reembolsável	

	

8. A	 direção	 do	 colégio	 reserva-se	 o	 direito	 de	 aceitar	 ou	 não	 a	 renovação	 da	 inscrição	 do	

aluno,	 quando	 se	 verificam	 um	 ou	 mais	 dos	 seguintes	 aspetos,	 dependendo	 dos	 motivos	 de	

impedimento	de	renovação:	

a) Falta	sistemática	de	pontualidade	e/ou	assiduidade;	
b) Faltas	injustificadas;	
c) Incumprimento	das	regras	do	Colégio;	
d) Ausência	de	envolvimento	do	encarregado	de	educação	na	vida	escolar	do	seu	educando.	

	

Artigo	27.º	

(Direitos)	

1. Os	 alunos	matriculados	 têm	 direito	 a	 frequentar	 as	 aulas,	 bem	 como	 as	 aulas	 de	 apoio	

pedagógico	acrescido,	e	outras	atividades	da	escola	que	façam	parte	do	Plano	Anual	de	Atividades.	

	

2. Têm	 igualmente	 direito	 a	 pedir	 transferência	 de	 curso,	 de	 turma	 ou	 de	 escola,	 anulação	

total	 ou	 parcial	 de	 matrícula,	 o	 que	 lhes	 será	 deferido	 nos	 termos	 da	 lei	 e	 dentro	 das	

possibilidades	conjunturais	do	Colégio.	

	

3. O	 direito	 à	 educação	 e	 a	 uma	 justa	 e	 efetiva	 igualdade	 de	 oportunidades	 no	 acesso	 e	

sucesso	escolares	compreende	os	seguintes	direitos	gerais	do	aluno:	

a) ter	 acesso	 a	 uma	 educação	 de	 qualidade	 que	 permita	 a	 realização	 de	 aprendizagens	 bem	

sucedidas	e	uma	adequada	integração	na	sociedade;	

b) ver	reconhecidos	e	valorizados	o	mérito,	a	dedicação	e	o	esforço	no	trabalho	e	no	desempenho	

escolar	e	ser	estimulado	nesse	sentido;	

c) ver	reconhecido	o	empenhamento	em	ações	meritórias,	em	favor	da	comunidade	em	que	está	

inserido	ou	da	sociedade	em	geral,	praticadas	na	escola	ou	 fora	dela,	e	ser	estimulado	nesse	

sentido;	

d) usufruir	de	um	horário	escolar	adequado	ao	ano	frequentado,	bem	como	de	uma	planificação	

equilibrada	das	atividades	curriculares	e	extracurriculares;	
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e) ser	tratado	com	respeito	e	correção	por	qualquer	elemento	da	comunidade	escolar;	

f) ver	 salvaguardada	 a	 sua	 segurança	 na	 frequência	 da	 escola	 e	 respeitada	 a	 sua	 integridade	

física;	

g) ser	 pronta	 e	 adequadamente	 assistido	 em	 caso	 de	 acidente	 ou	 doença	 súbita,	 ocorridos	 no	

âmbito	das	atividades	escolares;	

h) ver	 respeitada	 a	 confidencialidade	 dos	 elementos	 constantes	 do	 seu	 processo	 individual,	 de	

natureza	pessoal	ou	relativos	à	família;	

i) utilizar	as	instalações	e	equipamentos	do	Colégio,	com	a	devida	autorização;	

j) apresentar	críticas	e	sugestões	relativas	ao	funcionamento	da	escola;	

k) ser	ouvido	em	todos	os	assuntos	que	lhe	digam	respeito	pelos	professores,	pelos	Tutores,	pelos	

Coordenadores	de	Ciclo	e	pelos	órgãos	de	administração	e	gestão	do	Colégio;	

l) eleger	e	ser	eleito	para	a	Assembleia	de	Alunos.	

m) organizar	 e	 participar	 em	 iniciativas	 que	 promovam	 a	 sua	 formação	 e	 ocupação	 de	 tempos	

livres;	

n) conhecer	o	Regulamento	Interno	do	Colégio.	

2. O	aluno	tem	ainda	direito	a	ser	 informado,	pontualmente,	sobre	todos	os	assuntos	que	 lhe	digam	

respeito,	nomeadamente:	

a) matrícula	e	regimes	de	candidatura	a	apoios	socioeducativos;	

b) normas	de	utilização	e	de	segurança	dos	materiais	e	equipamentos	da	escola,	bem	como	das	

suas	instalações	específicas	(C.I.R.,	laboratórios,	refeitório,	bar,...);	

c) plano	 de	 estudos	 e	 objetivos	 essenciais	 de	 cada	 área	 curricular,	 bem	 como	 os	 processos	 e	

critérios	de	avaliação,	em	linguagem	adequada	à	sua	idade;	

d) iniciativas	e	atividades	em	que	possa	participar	e	de	que	a	escola	tenha	conhecimento.	

3. O	direito	à	educação	e	a	aprendizagens	bem	sucedidas	compreende,	para	cada	aluno,	as	seguintes	

garantias:	

a) beneficiar	 de	 atividades	 e	 medidas	 de	 apoio	 específicas,	 designadamente	 no	 âmbito	 dos	

serviços	de	psicologia	e	orientação	escolar	e	vocacional;	

b) conhecer	e	aceder	a	apoios	educativos	adequados	às	suas	necessidades	educativas;	

c) beneficiar	dos	serviços	de	ação	social	escolar,	conforme	as	condições	definidas	na	lei.	

4. O	modo	de	concretização	do	direito	de	representação	e	participação	na	vida	da	escola,	pelos	alunos,	

deve	estabelecer-se	nos	seguintes	termos:	

a) os	 alunos	 têm	 direito	 a	 ser	 representados	 pelos	 presidente	 e	 vice-presidente	 da	 respetiva	

turma,	os	quais	são	eleitos	no	início	de	cada	período;	

b) os	alunos	têm	o	direito	de	participar	na	Assembleia	de	Alunos;	

c) os	representantes	dos	alunos	na	Assembleia	são	eleitos	em	processo	eleitoral,	realizado	para	o	

efeito.	

5. Para	além	do	disposto	nos	números	anteriores,	são	direitos	específicos	do	aluno:	

a) brincar	e	conviver	em	espaços	próprios	e	agradáveis;	

b) usufruir	do	tempo	total	de	aulas	e	beneficiar	do	tempo	de	intervalo	que	lhe	é	destinado;	
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c) ter	um	ensino	individualizado	e	atualizado;	

d) receber	atempadamente	os	trabalhos	realizados,	devidamente	corrigidos	e	avaliados;	

e) encontrar	um	ambiente	limpo	e	agradável	no	Colégio;	

f) beneficiar	de	refeições	em	quantidade	e	qualidade	adequadas	ao	seu	desenvolvimento	físico	e	

intelectual;	

g) ter	balneários	em	condições	de	higiene	e	segurança.	

6.	A	fruição	de	alguns	dos	direitos	consagrados	nos	pontos	anteriores	podem	ser,	no	todo	ou	em	parte,	

temporariamente	vedada	em	consequência	de	medida	disciplinar	corretiva	ou	sancionatória	aplicada	ao	

aluno,	nos	termos	previstos	no	presente	regulamento	e	no	Estatuto	do	Aluno	em	vigor.	

Artigo	28.º	

(Deveres)	
	

1. A	 realização	 de	 uma	 escolaridade	 de	 qualidade	 e	 bem	 sucedida,	 numa	 perspetiva	 de	 formação	

integral	 do	 cidadão,	 implica	 a	 responsabilização	 do	 aluno,	 enquanto	 elemento	 nuclear	 da	

comunidade	educativa,	e	a	assunção	dos	seguintes	deveres	gerais:	

a) estudar,	empenhando-se	na	sua	educação	e	formação	integral;	

b) tratar	com	respeito	e	correção	qualquer	elemento	da	comunidade	educativa;	

c) seguir	as	orientações	dos	docentes	relativas	ao	seu	processo	de	aprendizagem;	

d) respeitar	as	instruções	do	pessoal	docente	e	não	docente;	

e) respeitar	a	integridade	física	e	moral	de	todos	os	membros	da	comunidade	escolar;	

f) prestar	 auxílio	 e	 assistência	 aos	 restantes	 membros	 da	 comunidade	 educativa,	 em	 caso	 de	

necessidade;	

g) ser	assíduo,	pontual	e	responsável	no	cumprimento	dos	horários	e	das	tarefas	que	 lhe	forem	

atribuídas;	

h) participar	nas	atividades	desenvolvidas	pelo	Colégio	com	empenho	e	responsabilidade;	

i) permanecer	 nas	 instalações	 da	 escola	 durante	 o	 seu	 horário,	 salvo	 autorização	 escrita	 do	

encarregado	de	educação;	

j) almoçar	 diariamente	 na	 cantina	 do	 Colégio,	 salvo	 autorização	 escrita	 do	 encarregado	 de	

educação;	

k) zelar	pela	preservação,	conservação	e	asseio	da	escola,	nomeadamente	no	que	diz	respeito	a	

instalações,	 material	 didático,	 equipamento	 e	 espaços	 verdes,	 fazendo	 uso	 adequado	 dos	

mesmos;	

l) ser	diariamente	portador,	do	cartão	de	estudante,	dos	Planos	de	Trabalho	e	da	Agenda	Escolar		

m) justificar	as	faltas	dadas,	em	harmonia	com	a	lei	em	vigor;	

n) conhecer	as	normas	e	horários	de	funcionamento	de	todos	os	serviços	da	escola;	

o) participar	na	eleição	dos	seus	representantes	e	prestar-lhes	toda	a	colaboração	necessária;	

p) não	 possuir	 e	 não	 consumir	 substâncias	 aditivas,	 em	 especial,	 drogas,	 tabaco	 e	 bebidas	

alcoólicas,	nem	promover	qualquer	forma	de	tráfico,	facilitação	e	consumo	das	mesmas;	

q) não	 transportar	 quaisquer	materiais,	 instrumentos	 ou	 engenhos	 passíveis	 de,	 objetivamente,	

causarem	danos	físicos	ao	aluno	ou	a	terceiros;	
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r) não	captar/difundir	sons	ou	imagens,	designadamente,	de	atividades	letivas	e	não	letivas,	sem	

autorização	 prévia	 dos	 professores,	 da	 direção	 do	 Colégio	 ou	 supervisão	 dos	 trabalhos	 ou	

atividades	 em	 curso,	 bem	 como,	 quando	 for	 o	 caso,	 de	 qualquer	 elemento	 da	 comunidade	

escolar	ou	educativa	cuja	imagem	possa,	ainda	que	involuntariamente,	ficar	registada;		

s) abster-se	 de	 colar	 ou	 afixar	 qualquer	 espécie	 de	 cartazes	 ou	 documentos	 nas	 paredes,	

expositores	ou	outros	locais,	sem	autorização	superior.	

t) cumprir	o	regulamento	interno.		

2. Para	além	do	disposto	nos	números	anteriores,	são	deveres	específicos	do	aluno:	

a) apresentar-se	sempre	limpo	e	asseado;	

b) não	permanecer	nos	corredores	durante	as	aulas,	de	modo	a	não	perturbar	o	funcionamento	

normal	destas	(2.º	e	3.º	ciclos	e	secundário);	

c) manter	 os	 espaços	 do	 colégio	 limpos,	 utilizando	 devidamente	 os	 caixotes	 do	 lixo,	 fazendo,	

sempre	que	possível,	a	respetiva	separação	dos	resíduos;	

d) frequentar	as	aulas	de	Apoio	Educativo,	quando	a	elas	tiver	direito;	

e) dar	a	conhecer	ao	Encarregado	de	Educação	o	resultados	das	fichas	de	avaliação	realizadas;	

f) manter	os	cadernos	diários	organizados	e	com	uma	boa	apresentação.	

	

Artigo	29.º	

(Faltas)	

	

1. Para	 além	 do	 dever	 de	 frequência	 da	 escolaridade	 obrigatória,	 nos	 termos	 da	 lei,	 os	 alunos	 são	

responsáveis	pelo	cumprimento	do	dever	de	assiduidade	e	pontualidade.	

2. O	dever	de	assiduidade	implica	para	o	aluno	quer	a	presença	na	sala	de	aula	e	demais	locais	onde	se	

desenvolva	 o	 trabalho	 escolar,	 quer	 uma	 atitude	 de	 empenho	 intelectual	 e	 comportamental	

adequadas,	de	acordo	com	a	sua	idade,	ao	processo	de	ensino	e	aprendizagem.	

3. Os	pais	e	encarregados	de	educação	dos	alunos	menores	de	idade	são	responsáveis,	conjuntamente	

com	estes,	pelo	cumprimento	dos	deveres	referidos	nos	números	anteriores.	

4. A	 não	 comparência	 do	 aluno	 a	 uma	 aula	 ou	 a	 outra	 atividade	 escolar	 de	 frequência	 obrigatória	

corresponde	uma	falta.  

5. Considera-se	período	de	tolerância	para	a	entrada	nas	aulas,	cinco	minutos	ao	primeiro	 tempo	da	

manhã	e	 três	minutos	aos	restantes	 tempos	 letivos.	Se	os	alunos	chegarem	atrasados	às	aulas,	ao	

primeiro	tempo	da	manhã,	será	marcada	a	respetiva	falta	de	presença.	Aos	restantes	tempos	do	dia,	

a	falta	poderá	ser	anulada	em	virtude	da	justificação.	

6. As	faltas	serão	registadas:	

a) pelo	professor,	no	Livro	de	Ponto;	

b) pelo	Tutor	(2.º,	3.º	ciclos	e	Secundário),	nos	suportes	administrativos	adequados	para	o	efeito.	

7. Decorrendo	as	aulas	em	tempos	consecutivos,	há	tantas	 faltas	quantos	os	tempos	de	ausência	do	

aluno	(2.º,3.º	ciclos	e	secundário).	Cada	segmento	de	atividade	letiva	representa	1	tempo	de	falta;	5	

tempos	correspondem	a	1	dia	de	falta.	(1.º	ciclo)	
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8. Não	 se	marcam	 faltas	 de	 presença	 aos	 alunos	 de	 quem	exista,	 no	 Livro	 de	 Ponto	 e	 devidamente	

autenticada,	comunicação	de	anulação	de	matrícula	ou	transferência.	

9. Na	 primeira	 atividade	 da	manhã,	 o	 representante	 da	 turma	 deverá	 comunicar,	 na	 secretaria,	 os	

nomes	dos	colegas	que	se	encontram	a	faltar,	preenchendo	um	formulário	próprio	(2.º	e	3.º	ciclos).	

10. Se	os	alunos	não	se	fizerem	acompanhar	do	material	indispensável	para	as	atividades	escolares,	os	

professores	anotarão	nos	respetivos	registos,	sendo	este	facto	objeto	de	avaliação.	

11. Consideram-se	justificadas	as	faltas	dadas:	

a) por	doença	do	 aluno,	 declarada	pelo	 encarregado	de	educação,	 se	 a	mesma	não	determinar	

impedimento	 superior	 a	 três	 dias	 úteis,	 ou	 declarada	 por	 médico,	 para	 impedimento	 de	

duração	superior;	

b) por	 isolamento	profilático	por	doença	 infectocontagiosa	de	pessoa	que	coabite	 com	o	aluno,	

comprovada	através	de	declaração	da	autoridade	sanitária	da	área;	

c) por	falecimento	de	familiar,	durante	o	período	legal	de	luto;	

d) por	nascimento	de	irmão	do	aluno,	durante	o	dia	de	nascimento	e	do	imediatamente	posterior;	

e) para	 realização	 de	 tratamento	 ambulatório,	 em	 virtude	 de	 doença	 ou	 deficiência,	 que	 não	

possa	efetuar	fora	do	período	das	atividades	letivas;	

f) por	assistência	na	doença	a	um	membro	do	agregado	familiar	do	aluno	nos	termos	da	alínea	a);	

g) por	 comparência	 a	 consultas	 pré-natais,	 período	 de	 parto	 e	 amamentação,	 nos	 termos	 da	

legislação	em	vigor;	

h) por	impedimento	decorrente	de	religião	professada	pelo	aluno,	desde	que	o	mesmo	não	possa	

efetuar-se	 fora	 do	 período	 das	 atividades	 letivas	 e	 corresponda	 a	 uma	 prática	 comummente	

reconhecida	como	própria	dessa	religião;	

i) por	 participação	 em	 provas	 desportivas	 e	 atividades	 associativas	 e	 culturais,	 nos	 termos	 da	

legislação	em	vigor;	

j) por	 cumprimento	 de	 obrigações	 legais	 que	 não	 possam	 efetuar-se	 fora	 do	 período	 das	

atividades	letivas;	

k) outro	 facto	 impeditivo	 da	 presença	 na	 escola,	 desde	 que,	 comprovadamente,	 não	 seja	

imputável	 ao	 aluno,	 ou	 seja,	 justificadamente,	 considerado	 atendível	 pelo	 tutor	 ou	professor	

titular	da	turma.	

12. A	justificação	deve	ser	apresentada:	

a) previamente,	ao	professor	/	Tutor,	se	o	motivo	for	previsível;	

b) até	ao	3.º	dia	útil	subsequente	à	falta,	nos	demais	casos.	

13. Sempre	que,	após	o	decurso	do	prazo	referido	no	número	anterior,	a	falta	de	frequência	não	seja	

adequadamente	 justificada,	 compete	 ao	 professor	 /	 Tutor	 dar	 conhecimento	 ao	 encarregado	 de	

educação	no	prazo	máximo	de	três	dias	úteis.		

14. As	faltas	de	comparência	devem	ser	justificadas:	

a) pelo	encarregado	de	educação,	ou,	quando	maior	de	idade,	pelo	aluno;	

b) pelas	entidades	que	determinaram	a	não	comparência	do	aluno	ou	obtiveram	conhecimento	

direto	do	seu	motivo.	
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15. A	justificação	é	apresentada	por	escrito,	com	indicação	do	dia,	aula	ou	atividade	letiva	em	que	a	não	

comparência	se	verificou	e	dos	motivos	justificativos	(ver	Caderneta	do	Aluno).	

16. Os	 professores	 /	 Tutores	 podem	 solicitar	 aos	 encarregados	 de	 educação	 os	 comprovativos	 que	

entenderem	necessários	à	plena	justificação	das	faltas.	

17. São	faltas	injustificadas	quando:	

a) Não	tenha	sido	apresentada	justificação,	nos	termos	do	ponto	9;	

b) A	justificação	tenha	sido	apresentada	fora	do	prazo,	nos	termos	do	ponto	10;	

c) A	justificação	não	tenha	sido	aceite	e,	neste	caso,	a	não-aceitação	da	justificação	apresentada	

deve	ser	devidamente	fundamentada;	

d) A	marcação	 da	 falta	 resulte	 da	 aplicação	 da	 ordem	 de	 saída	 da	 sala	 de	 aula	 ou	 de	 medida	

disciplinar	sancionatória.		

18. Se	o	aluno	faltar	a	um	teste	sumativo	escrito	(2.º	e	3.º	ciclos)	e	a	falta	for	injustificada,	não	poderá	

voltar	a	realizar	o	mesmo.	

19. As	 faltas	 a	 testes	 escritos	 de	 alunos	 do	 Ensino	 Secundário,	 incluindo	 os	 testes	 intermédios,	 só	

poderão	 ser	 justificadas	 pelos	 motivos	 referidos	 no	 número	 1	 do	 artigo	 19º	 da	 Lei	 nº	 39/2010,	

devendo	 ser	 apresentado	 o	 adequado	 documento	 comprovativo,	 não	 sendo	 válida	 a	 simples	

declaração	 do	 encarregado	 de	 educação.	 Quando	 o	 tutor	 aceita	 o	 documento	 comprovativo,	 o	

aluno	 realizará	o	 teste	de	avaliação	à	disciplina	na	última	sexta-feira	do	mês.	A	não	 realização	de	

novo	teste	implica	a	atribuição	da	classificação	de	zero	valores.	

20. No	 1.º	 ciclo	 do	 ensino	 básico,	 as	 faltas	 injustificadas	 não	 podem	 exceder	 10	 dias,	 seguidos	 ou	

interpolados.	

21. No	 1ºciclo,	 é	 considerada	 falta,	 a	 partir	 do	momento	 em	que	 chegam	 5	minutos	 após	 a	 hora	 da	

entrada	(08h30).	

22. Nos	 2.º	 e	 3.º	 ciclos	 e	 Ensino	 Secundário,	 as	 faltas	 injustificadas	 não	 podem	 exceder	 o	 dobro	 do	

número	de	tempos	letivos	semanais,	por	disciplina.	

23. Quando	for	atingido	metade	do	limite	de	faltas	injustificadas,	os	pais	ou	encarregados	de	educação	

ou,	quando	maior	de	idade,	o	aluno,	são	convocados,	pelo	meio	mais	expedito,	pelo	tutor.	

24. A	notificação	referida	no	número	anterior	deve	alertar	para	as	consequências	da	violação	do	limite	

de	 faltas	 injustificadas	 e	 procurar	 uma	 solução	 que	 permita	 garantir	 o	 cumprimento	 efetivo	 do	

dever	da	assiduidade.	

25. Para	 os	 alunos	 menores	 de	 16	 anos,	 tendo	 em	 consideração	 a	 situação	 concreta	 dos	 alunos,	 a	

violação	 dos	 limites	 de	 faltas	 previstos	 nos	 pontos	 17	 e	 18,	 pode	 obrigar	 ao	 cumprimento	 de	

atividades,	 que	 permitam	 recuperar	 atrasos	 na	 aprendizagem	 e	 ou	 na	 integração	 escolar	 e	

comunitária	 do	 aluno	 e	 pelas	 quais	 os	 alunos	 e	 os	 seus	 encarregados	 de	 educação	 são	

corresponsáveis.		

26. As	 atividades	 de	 recuperação	 da	 aprendizagem,	 quando	 a	 elas	 houver	 lugar,	 são	 decididas	 pelo	

professor	titular	da	turma	ou	pelos	professores	das	disciplinas	em	que	foi	ultrapassado	o	número	de	

faltas	e	apenas	podem	ser	aplicadas	uma	única	vez	no	decurso	de	cada	ano	letivo.	O	processo	a	ser	

aplicado	implicará:	
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a) diagnóstico	das	aprendizagens	não	realizadas;	

b) elaboração	 de	 um	 Plano	 de	 Recuperação	 a	 ser	 cumprido	 pelo	 aluno	 em	 horário	 extra	

letivo;	

c) avaliação	através	de	um	teste	escrito	ou	oral	ou	de	um	trabalho	prático	no	caso	das	áreas	

de	expressão.		

27. Cessa	o	dever	de	cumprimento	das	atividades	e	medidas	referidas	anteriormente,	sempre	que	para	

o	 cômputo	 do	 número	 e	 limites	 de	 faltas	 nele	 previstos	 tenham	 sido	 determinantes	 as	 faltas	

registadas	 na	 sequência	 da	 aplicação	 de	medida	 corretiva	 de	 ordem	 de	 saída	 da	 sala	 de	 aula	 ou	

disciplinar	sancionatória	de	suspensão.	

28. Tratando-se	de	aluno	de	idade	igual	ou	superior	a	16	anos,	a	violação	dos	limites	de	faltas	previsto	

no	ponto	18,	pode	dar	também	lugar	à	aplicação	de	medidas	que	se	revelem	adequadas,	tendo	em	

vista	 os	 objetivos	 formativos,	 preventivos	 e	 integradores	 a	 alcançar,	 em	 função	 da	 idade,	 do	

percurso	formativo	e	da	situação	concreta	do	aluno.	

29. O	disposto	nos	n.ºs	22	a	24	é	também	aplicável	aos	alunos	maiores	de	16	anos,	com	as	necessárias	

adaptações.		

30. O	incumprimento	das	medidas	previstas	no	número	anterior	e	a	sua	ineficácia	ou	impossibilidade	de	

atuação	determinam,	tratando-se	de	aluno	menor,	a	comunicação	obrigatória	do	facto	à	respetiva	

comissão	de	proteção	de	crianças	e	 jovens,	de	forma	a	procurar	encontrar,	com	a	colaboração	da	

escola	e,	sempre	que	possível,	com	a	autorização	e	corresponsabilização	dos	pais	ou	encarregados	

de	 educação,	 uma	 solução	 adequada	 ao	 processo	 formativo	 do	 aluno	 e	 à	 sua	 inserção	 social	 e	

profissional,	 considerando,	 de	 imediato,	 a	 possibilidade	 de	 encaminhamento	 do	 aluno	 para	

diferente	percurso	formativo.	

31. A	 opção	 a	 que	 se	 refere	 o	 número	 anterior	 tem	 por	 base	 as	 medidas	 definidas	 na	 lei	 sobre	 o	

cumprimento	da	escolaridade	obrigatória,	podendo,	na	iminência	de	abandono	escolar,	ser	aplicada	

a	todo	o	tempo,	sem	necessidade	de	aguardar	pelo	final	do	ano	escolar.	

32. Tratando-se	 de	 aluno	 com	 idade	 superior	 a	 12	 anos	 que	 já	 frequentou,	 no	 ano	 letivo	 anterior,	 o	

mesmo	ano	de	escolaridade,	poderá	haver	lugar,	até	final	do	ano	letivo	em	causa	e	por	decisão	do	

diretor	do	Colégio,	à	prorrogação	da	medida	corretiva	aplicada	nos	termos	do	artigo	anterior.	

33. Quando	a	medida	a	que	se	 referem	os	n.ºs	27	e	28	não	 for	possível	ou	o	aluno	 for	encaminhado	

para	oferta	formativa	diferente	da	que	frequenta	e	o	encaminhamento	ocorra	após	31	de	janeiro,	o	

não	cumprimento	das	atividades	e	ou	medidas	previstas	ou	a	sua	ineficácia	por	causa	não	imputável	

à	escola	determinam	ainda,	logo	que	definido	pelo	professor	titular	ou	pelo	conselho	de	turma:	

a) Para	 os	 alunos	 a	 frequentar	 o	 1.º	 ciclo	 do	 ensino	 básico,	 a	 retenção	 no	 ano	de	 escolaridade	

respetivo,	 com	a	obrigação	de	 frequência	das	atividades	escolares	até	 final	do	ano	 letivo,	ou	

até	encaminhamento	para	o	novo	percurso	formativo,	se	ocorrer	antes.	

b) Para	 os	 restantes	 alunos,	 a	 retenção	 no	 ano	 de	 escolaridade	 em	 curso,	 sem	 prejuízo	 da	

obrigação	de	frequência	da	escola	até	final	do	ano	letivo	e	até	perfazerem	os	18	anos	de	idade,	

ou	até	encaminhamento	para	o	novo	percurso	formativo,	se	ocorrer	antes.	
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34. O	incumprimento	ou	a	ineficácia	das	medidas	e	atividades	referidas	anteriormente,	implica	também	

restrições	 à	 realização	 de	 provas	 de	 equivalência	 frequência	 ou	 de	 exames,	 sempre	 que	 tal	 se	

encontre	previsto	em	regulamentação	específica.	

35. O	incumprimento	reiterado	do	dever	de	assiduidade	e	ou	das	atividades	referidas	pode	dar	ainda	

lugar	à	aplicação	de	medidas	disciplinares	sancionatórias	previstas	no	Estatuto	do	Aluno	em	vigor.		

	

	

	

	

	

Artigo	30.º	

(Fuga	à	escolaridade	obrigatória)	

	

1. Nos	primeiros	15	dias	do	ano	letivo	e	no	fim	de	cada	período,	o	Tutor	deve	fazer	o	 levantamento	

dos	alunos	que	nunca	compareceram,	ou	deixaram	de	comparecer,	comunicando-o,	por	escrito,	à	

Direção	do	Colégio.	

2. Em	simultâneo,	o	Tutor	deve	enviar	uma	carta	registada	com	aviso	de	receção	ao	Encarregado	de	

Educação,	solicitando	a	sua	presença	na	escola,	a	fim	de	inteirar-se	sobre	os	motivos	da	situação	e	

encontrar	formas	de	superar	eventuais	problemas	socioeconómicos	e/ou	outros.	Se	o	Encarregado	

de	Educação	não	der	resposta	ou	não	comparecer	no	prazo	de	8	dias,	o	Tutor	deve	comunicar	tal	

facto	 à	 Direção	 do	 Colégio,	 a	 qual	 comunicará	 o	 caso	 às	 entidades	 competentes,	 procurando	 a	

resolução	da	situação.	

	

Artigo	31.º		

(Assembleias	de	Alunos)	

	

1. Existem	duas	Assembleias	de	Alunos:	a	que	compreende	os	alunos	1.º	ciclo	e	a	dos	alunos	do	

2.º	e	3º	ciclos	e	secundário;	

2. A	 Assembleia	 do	 1º	 ciclo	 é	 realizada	 semanalmente,	 durante	 30	minutos,	 conforme	 horário	

estabelecido;		

3. 	As	 Assembleias	 dos	 2.º	 e	 3.º	 ciclos	 e	 secundário,	 realizam-se	 conforme	 calendarização	

estabelecida	no	início	do	ano.	

4. 	Toda	a	orgânica	das	Assembleias	de	Alunos	está	descrita	nos	respetivos	regimentos.		

	

Artigo	32º	

Uniformes	–	Pré-escolar,	1º,		2º	e	3º	ciclos	

	

1. Os	 alunos	 do	 pré-escolar,	 dos	 1º,	 2º	 e	 3º	 ciclos	 usam,	 obrigatoriamente,	 uniforme,	
adquirido	no	Colégio.		
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2.	 Sempre	 que	 os	 alunos	 frequentem	 o	 Colégio,	 	 devem	 estar	 vestidos	 com	 o	 uniforme	
regulamentar,	não	sendo	permitida	a	entrada	caso	não	o	tenham.	

3.	Nos	laboratórios	de	Biologia,	Ciências	Naturais	e	Físico-Química	é	obrigatório	o	uso	de	bata	
branca.		

4.	A	roupa	deve	estar	devidamente	identificada	para	evitar	trocas.	

5.	Sempre	que	alguma	peça	de	roupa	seja	erradamente	trocada,	e	 levada	para	casa,	deve	ser	
imediatamente	devolvida	no	colégio.	

6.	 O	 Colégio	 não	 se	 responsabiliza	 por	 roupas	 ou	 objetos	 que	 possam	 eventualmente	
desaparecer	ou	estragar-se.	

Artigo	33º	

Aniversários	

Sempre	que	os	encarregados	de	educação	queiram	festejar	o	aniversário	dos	seus	educandos,	podem	
encomendar	 o	 bolo	 de	 aniversário,	 com	 48	 horas	 de	 antecedência,	 para	 que	 seja	 confecionado	 no	
colégio.		

Artigo	34º	

(Alteração	das	moradas	e	números	de	telefone	)	

	

1. Qualquer	alteração	de	direção	e/ou	número	de	telefone	deverá	ser	comunicada,	com	

maior	brevidade,	aos	serviços	administrativos	e	ao	tutor.	

2. Os	números	de	telefone	usados	em	caso	de	emergência	devem	ser	atualizados.		

	

 Artigo	35º	

Agentes	Parasitários/Doenças/Medicação	

	

1. Sempre	 que	 sejam	 detetados	 agentes	 parasitários,	 os	 respetivos	 encarregados	 de	

educação	serão	alertados	para	proceder	à	respetiva	desinfestação.	

2. No	caso	de	um	aluno	necessitar	de	tomar	medicamentos	no	período	em	que	estiver	no	

Colégio,	 devem	 os	 respetivos	 encarregados	 de	 educação	 trazer	 os	 medicamentos	

acondicionados	 num	 recipiente	 apropriado,	 com	 o	 nome	 completo	 do	 aluno,	 indicação	 da	

turma	ou	nome	do	respetivo	professor;	Em	cada	medicamento,	deve	vir	mencionado	o	modo	

de	o	usar	e	as	horas	a	que	deve	ser	ministrado.		

3. Para	que	qualquer	medicamento	 seja	administrado,	o	Encarregado	de	Educação	 terá	

de	assinar	uma	declaração	de	autorização,	conforme	documento	próprio.	

 	
 Artigo	36º	

 Atividades	extracurriculares		
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1. .As	atividades	extracurriculares	decorrem	entre	os	meses	de	outubro	a	junho	de	cada	

ano	 letivo.	 Durante	 o	 mês	 de	 julho,	 o	 funcionamento	 das	 atividades	 extracurriculares	 é	

facultativo	e	depende	do	número	de	inscrições;		

2. Ao	longo	do	ano	letivo,	apenas	serão	admitidas	interrupções	ou	desistências	ao	longo	

do	caso	o		motivo	seja	devidamente	justificado	e	aprovado	pela	direção;		

3. No	 início	 de	 cada	 ano	 letivo,	 cada	 atividade	 tem	 uma	 mensalidade	 única	 que	 será	

fixada,	pelo	que	não	serão	admitidas	interrupções	ou	desistências	ao	longo	do	ano	letivo.	

4.	O	Encarregado	de	educação	assume	o	pagamento	até	ao	final	do	período	letivo	e	em	caso	

algum	são	devolvidas	verbas	já	pagas,	caso	haja	uma	desistência.	

	

Artigo	37.º	

(Processo	de	gestão	de	conflitos)	

	

1. De	acordo	com	o	Estatuto	do	Aluno	e	Ética	Escolar	(Lei	n.º	51	de	5	de	setembro	de	2012),	todas	as	

medidas	 corretivas	 e	 medidas	 disciplinares	 sancionatórias	 prosseguem	 finalidades	 pedagógicas,	

preventivas,	 dissuasoras	 e	 de	 integração,	 visando	 de	 forma	 sustentada,	 o	 cumprimento	 dos	

deveres	do	aluno,	a	preservação	do	reconhecimento	da	autoridade	e	segurança	dos	professores	no	

exercício	da	sua	atividade	profissional	e,	de	acordo	com	as	suas	funções,	dos	demais	funcionários,	

visando	ainda	o	normal	prosseguimento	das	atividades	da	escola,	a	correção	do	comportamento	

perturbador	e	o	reforço	da	formação	cívica	do	aluno,	com	vista	ao	desenvolvimento	equilibrado	da	

sua	personalidade,	da	sua	capacidade	de	se	relacionar	com	os	outros,	da	sua	plena	integração	na	

comunidade	educativa,	do	seu	sentido	de	responsabilidade	e	das	suas	aprendizagens.	

2. As	medidas	 corretivas	 e	medidas	disciplinares	 sancionatórias,	 devem	 ser	 aplicadas	 em	 coerência	

com	 as	 necessidades	 educativas	 do	 aluno	 e	 com	 os	 objetivos	 da	 sua	 educação	 e	 formação,	 no	

âmbito,	do	desenvolvimento	do	plano	de	trabalho	da	turma	e	do	projeto	educativo	do	Colégio.	

3. Tendo	em	vista	as	finalidades	referidas	nos	pontos	anteriores	e	em	relação	à	gestão	de	conflitos,	

foi	instituído	um	processo	que	segue	em	anexo	(anexo	III).	

	

SECÇÃO	IV–	Disciplina/infração	–	Ensino	Secundário	

	

Artigo	38º	

(Qualificação	de	infração)	

		

A	violação	pelo	aluno	de	algum	dos	deveres	previstos	no	Regulamento	Interno	da	escola,	em	termos	que	

se	revelem	perturbadores	do	funcionamento	normal	das	atividades	da	escola	ou	das	relações	no	âmbito	

da	 comunidade	 educativa,	 constitui	 infração,	 passível	 da	 aplicação	 de	 medida	 corretiva	 ou	 medida	

disciplinar	sancionatória,	nos	termos	dos	artigos	seguintes.	
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Artigo	39º	

(Finalidades	das	medidas	corretivas	e	das	disciplinares	sancionatórias)	

	

1.	 Todas	 as	 medidas	 corretivas	 e	 medidas	 disciplinares	 sancionatórias	 prosseguem	 finalidades	

pedagógicas,	 preventivas,	 dissuasoras	 e	 de	 integração,	 visando,	 de	 forma	 sustentada,	 o	 cumprimento	

dos	deveres	do	aluno,	a	preservação	do	reconhecimento	da	autoridade	e	segurança	dos	professores	no	

exercício	sua	atividade	profissional	e,	de	acordo	com	as	suas	funções,	dos	demais	funcionários,	visando	

ainda	o	normal	prosseguimento	das	atividades	da	escola,	a	correção	do	comportamento	perturbador	e	o	

reforço	da	formação	cívica	do	aluno,	com	vista	ao	desenvolvimento	equilibrado	da	sua	personalidade,	da	

sua	capacidade	de	se	relacionar	com	os	outros,	da	sua	plena	 integração	na	comunidade	educativa,	do	

seu	sentido	de	responsabilidade	e	das	suas	aprendizagens.	

2.	 As	 medidas	 disciplinares	 sancionatórias,	 tendo	 em	 conta	 a	 especial	 relevância	 do	 dever	 violado	 e	

gravidade	 da	 infração	 praticada,	 prosseguem	 igualmente,	 para	 além	 das	 identificadas	 no	 número	

anterior,	finalidades	punitivas.	

3.	As	medidas	corretivas	e	medidas	disciplinares	sancionatórias,	devem	ser	aplicadas	em	coerência	com	

as	necessidades	educativas	do	aluno	e	com	os	objetivos	da	sua	educação	e	formação,	no	âmbito,	tanto	

quanto	possível,	do	desenvolvimento	do	plano	de	trabalho	da	turma	e	do	projeto	educativo	da	escola,	e	

do	respetivo	regulamento	interno.	

Artigo	40º	

(Determinação	da	medida	disciplinar)		

	

1.	Na	determinação	da	medida	corretiva	ou	medida	disciplinar	sancionatória	aplicável	deve	ser	tido	em	

consideração	a	gravidade	do	incumprimento	do	dever	violado,	a	idade	do	aluno,	o	grau	de	culpa,	o	seu	

aproveitamento	 escolar	 anterior,	 o	 meio	 familiar	 e	 social	 em	 que	 o	 mesmo	 se	 insere,	 os	 seus	

antecedentes	disciplinares	e	todas	as	demais	circunstâncias	em	que	a	infração	foi	praticada	que	militem	

contra	ou	a	seu	favor.	

	

Artigo	41º	

(Medidas	disciplinares	corretivas)		

	

1.	 As	 medidas	 corretivas	 prosseguem	 os	 objetivos	 referidos	 no	 n.º	 1	 do	 artigo	 46.º	 desta	 secção,	

assumindo	uma	natureza	eminentemente	cautelar.	

2.	As	medidas	corretivas	são	as	seguintes:	

a)	a	advertência;	

b)	a	ordem	de	saída	da	sala	de	aula,	e	demais	locais	onde	se	desenvolva	o	trabalho	escolar;	

c)	a	realização	de	tarefas	e	atividades	de	integração	escolar,	podendo,	para	esse	efeito,	ser	aumentado	o	

período	de	permanência	obrigatória,	diária	ou	semanal,	do	aluno	na	escola;	

d)	 o	 condicionamento	 no	 acesso	 a	 certos	 espaços	 escolares,	 ou	 na	 utilização	 de	 certos	 materiais	 e	

equipamentos,	sem	prejuízo	dos	que	se	encontrem	afetos	a	atividades	letivas.	
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e)	a	mudança	de	turma.	

3.	Fora	da	sala	de	aula,	qualquer	professor	ou	funcionário	não	docente,	tem	competência	para	advertir	o	

aluno,	confrontando-o	verbalmente	com	o	comportamento	perturbador	do	normal	funcionamento	das	

atividades	 da	 escola	 ou	 das	 relações	 no	 âmbito	 da	 comunidade	 educativa,	 alertando-o	 de	 que	 deve	

evitar	tal	tipo	de	conduta.	

4.	 A	 aplicação	 da	 medida	 corretiva	 da	 ordem	 de	 saída	 da	 sala	 de	 aula	 e	 dos	 demais	 locais	 onde	 se	

desenvolva	 o	 trabalho	 escolar,	 é	 da	 exclusiva	 competência	 do	 professor	 respetivo	 e	 implica	 a	

permanência	do	aluno	na	escola,	competindo	aquele,	determinar,	o	período	de	tempo	durante	o	qual	o	

aluno	deve	permanecer	 fora	da	sala	de	aula,	 se	a	aplicação	de	 tal	medida	corretiva	acarreta	ou	não	a	

marcação	de	 falta	 ao	aluno	e	quais	 as	 atividades,	 se	 for	 caso	disso,	que	o	aluno	deve	desenvolver	no	

decurso	desse	período	de	tempo.	

5.	A	aplicação,	e	posterior	execução,	das	medidas	corretivas	previstas	nas	alíneas	c)	do	n.º	2	deste	artigo,	

não	pode	ultrapassar	o	período	de	tempo	correspondente	a	um	ano	letivo.	

6.	 Compete	 à	 escola,	 no	 âmbito	do	Regulamento	 Interno,	 identificar	 as	 atividades,	 local	 e	 período	de	

tempo	durante	 o	 qual	 as	mesmas	 ocorrem	e,	 bem	assim,	 definir	 as	 competências	 e	 procedimentos	 a	

observar,	tendo	em	vista	a	aplicação	e	posterior	execução,	da	medida	corretiva	prevista	na	alínea	b)	do	

n.º	2	deste	artigo.	

7.	 Obedece	 igualmente	 ao	 disposto	 no	 número	 anterior,	 com	 as	 devidas	 adaptações,	 a	 aplicação	 e	

posterior	execução	das	medidas	corretivas,	previstas	nas	alíneas	c)	e	d)	do	n.º	2	deste	artigo.	

8.	A	aplicação	das	medidas	corretivas	previstas	nas	alíneas	b),	c),	e	d)	do	n.º	2	deste	artigo	é	comunicada	

aos	pais	ou	ao	encarregado	de	educação,	tratando-se	de	aluno	menor	de	idade.	

	

	

Artigo	42º	

Medidas	disciplinares	sancionatórias	(artigo	27º	da	Lei	nº39/2010)	art.º	28.º	Lei	n.º	51/2012	(estatuto	

do	aluno)																																																			

	

1.	 As	 medidas	 disciplinares	 sancionatórias	 traduzem	 uma	 censura	 disciplinar	 do	 comportamento	

assumido	 pelo	 aluno,	 devendo	 a	 ocorrência	 dos	 factos	 em	 que	 tal	 comportamento	 se	 traduz,	 ser	

participada,	pelo	professor	ou	funcionário	que	a	presenciou	ou	dela	teve	conhecimento,	de	imediato,	ao	

respetivo	tutor,	para	efeitos	da	posterior	comunicação	à	Direção.	

2.	São	medidas	disciplinares	sancionatórias:	

a) a	repreensão	registada;	

b) a	suspensão	por	um	dia;	

c)				a	suspensão	da	escola	até	10	dias	úteis;	

d)				a	transferência	de	escola.			

3.	 A	 aplicação	 da	 medida	 disciplinar	 sancionatória	 de	 repreensão	 registada	 é	 da	 competência	 do	

professor	 respetivo,	 quando	 a	 infração	 for	 praticada	 na	 sala	 de	 aula,	 ou	 da	 Direção,	 nas	 restantes	

situações,	 averbando-se	 no	 respetivo	 processo	 individual	 do	 aluno,	 a	 identificação	 do	 autor	 do	 ato	
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decisório,	data	em	que	o	mesmo	foi	proferido	e	a	fundamentação	de	facto	e	de	direito	que	norteou	tal	

decisão.	

4.	 	A	decisão	de	aplicar	a	medida	disciplinar	sancionatória	de	suspensão	da	escola	até	dez	dias	úteis,	é	

precedida	da	audição	em	auto	do	aluno	visado,	do	qual	 constam,	em	termos	concretos	e	precisos,	os	

factos	 que	 lhe	 são	 imputados,	 os	 deveres	 por	 ele	 violados	 e	 a	 referência	 expressa,	 não	 só	 da	

possibilidade	 de	 se	 pronunciar	 relativamente	 aqueles	 factos,	 como	 da	 defesa	 elaborada,	 sendo	

competente	para	a	sua	aplicação	a	Direção,	que	pode,	previamente,	ouvir	o	Conselho	de	Turma.	

5.	 Compete	 à	 Direção,	 ouvidos,	 os	 pais	 ou	 o	 encarregado	 de	 educação	 do	 aluno,	 quando	 menor	 de	

idade,	 fixar	os	 termos	e	condições	em	que	a	aplicação	da	medida	disciplinar	sancionatória	 referida	no	

número	anterior	será	executada.	

6.	 Os	 efeitos	 decorrentes	 das	 faltas	 dadas	 pelo	 aluno	 no	 decurso	 do	 período	 de	 aplicação	 da	medida	

sancionatória	 de	 suspensão	 da	 escola	 até	 10	 dias	 úteis,	 no	 que	 respeita,	 nomeadamente,	 à	 sua	

assiduidade	e	avaliação,	são	determinados	pela	escola.	

7.	 A	 aplicação	 da	medida	 disciplinar	 sancionatória	 de	 transferência	 de	 escola	 reporta-se	 à	 prática	 de	

factos	notoriamente	impeditivos	do	prosseguimento	do	processo	de	ensino-aprendizagem	dos	restantes	

alunos	 da	 escola,	 ou	 do	 normal	 relacionamento	 com	 algum	 ou	 alguns	 dos	membros	 da	 comunidade	

educativa.	

8.	A	medida	disciplinar	sancionatória	de	transferência	de	escola	apenas	é	aplicada	a	aluno	de	idade	não	

inferior	a	10	anos	e	quando	estiver	assegurada	a	frequência	de	outro	estabelecimento	e,	frequentando	o	

aluno	 a	 escolaridade	 obrigatória,	 se	 esse	 outro	 estabelecimento	 de	 ensino	 estiver	 situado	 na	mesma	

localidade	ou	na	localidade	mais	próxima,	servida	de	transporte	público	ou	escolar.	

	

	

Artigo	43°	

Cumulação	de	medidas	disciplinares	

	

1.	A	aplicação	das	medidas	corretivas	previstas	nas	alíneas	a)	a	d)	do	n.º	2	do	artigo	48.°	desta	secção	é	

cumulável	entre	si.	

2.	 A	 aplicação	 de	 uma	 ou	mais	 das	medidas	 corretivas	 é	 cumulável	 apenas	 com	 a	 aplicação	 de	 uma	

medida	disciplinar	sancionatória.	

3.	 Sem	prejuízo	do	disposto	nos	números	anteriores,	por	cada	 infração	apenas	pode	ser	aplicada	uma	

medida	disciplinar	sancionatória.	

	

	

	

Artigo	44°		

Procedimento	Disciplinar	

Competências	disciplinares	e	tramitação	processual	
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1.	 A	 competência	 para	 a	 instauração	 de	 procedimento	 disciplinar	 por	 comportamentos	 suscetíveis	 de	

configurarem	a	aplicação	de	alguma	das	medidas	disciplinares	sancionatórias	previstas	nas	alíneas	b)	e	c)	

do	n.º	2	do	artigo	49.º	é	da	Direção,	devendo	o	despacho	instaurador	ser	proferido	no	prazo	de	um	dia	

útil,	a	contar	do	conhecimento	concreto	e	preciso	da	situação.	

2.	 A	 aplicação	 da	 medida	 disciplinar	 sancionatória	 de	 transferência	 de	 escola	 é	 da	 competência	 do	

Diretor	Regional	de	Educação	respetivo,	observando-se,	em	termos	processuais,	nas	situações	que,	em	

abstrato,	possam	justificar	aquela	aplicação,	as	regras	constantes	dos	números	seguintes.	

3.	 As	 funções	 de	 instrutor,	 do	 professor	 que	 para	 o	 efeito	 é	 nomeado,	 prevalecem	 relativamente	 às	

demais,	devendo	o	processo	 ser	 remetido	para	decisão	do	Diretor	Regional	de	Educação,	no	prazo	de	

oito	dias	úteis,	após	a	nomeação	do	instrutor.	

4.	Finda	a	instrução,	no	decurso	da	qual	a	prova	é	reduzida	a	escrito,	é	elaborada	a	acusação,	de	onde	

consta,	 de	 forma	 articulada	 e	 em	 termos	 concretos	 e	 precisos,	 os	 factos	 cuja	 prática	 é	 imputada	 ao	

aluno,	 devidamente	 circunstanciados	 em	 termos	 de	 tempo,	modo	 e	 lugar	 e	 deveres	 por	 ele	 violados,	

com	 referência	 expressa	 aos	 respetivos	 normativos	 legais	 ou	 regulamentares,	 seus	 antecedentes	

disciplinares	e	medida	disciplinar	sancionatória	aplicável.	

5.	 Da	 acusação	 atrás	 referida,	 é	 extraída	 cópia	 e	 entregue	 ao	 aluno	 no	momento	 da	 sua	 notificação,	

sendo	 de	 tal	 facto	 informados	 os	 pais	 ou	 o	 respetivo	 encarregado	 de	 educação,	 quando	 o	 aluno	 for	

menor	de	idade.	

6.	Para	efeitos	do	exercício	do	direito	de	defesa,	o	aluno	dispõe	de	dois	dias	úteis	para	alegar	por	escrito	

o	que	 tiver	por	conveniente,	podendo	 juntar	documentos	e	arrolar	 testemunhas	até	ao	 limite	de	 três,	

sendo	a	apresentação	das	mesmas,	no	dia,	hora	e	 local	que	para	efeitos	da	sua	audição	for	designado	

pelo	instrutor,	da	responsabilidade	do	aluno,	sob	pena	de	não	serem	ouvidas.	

7.	Finda	a	fase	da	defesa	é	elaborado	um	relatório	final,	do	qual	consta	a	correta	identificação	dos	factos	

que	haviam	sido	 imputados	ao	aluno	que	 se	 consideram	provados	e	a	proposta	da	medida	disciplinar	

sancionatória	a	aplicar,	ou	do	arquivamento	do	processo.	

8.	 Depois	 de	 concluído,	 o	 processo	 é	 entregue	 à	 Direção	 que	 convoca	 o	 Conselho	 de	 Turma	 para	 se	

pronunciar,	quando	a	medida	disciplinar	sancionatória	proposta	pelo	instrutor	for	uma	das	referidas	no	

n.º	2	do	artigo	49º.	

	

Artigo	45°	

																																																																								Participação	

	

1.	O	professor	ou	funcionário	da	escola	que	entenda	que	o	comportamento	presenciado	é	passível	de	

ser	qualificado	de	grave	ou	de	muito	grave	participa-o	ao	tutor,	para	efeitos	de	procedimento	disciplinar.	

2.	O	tutor	que	entenda	que	o	comportamento	presenciado	ou	participado	é	passível	de	ser	qualificado	

de	grave	ou	de	muito	grave	participa-o	à	Direção,	para	efeitos	de	procedimento	disciplinar.	
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Artigo	46°	

Instauração	do	procedimento	disciplinar	

	

		Presenciados	 que	 sejam	 ou	 participados	 os	 factos	 passíveis	 de	 constituírem	 infração	 disciplinar,	 a	

Direção,	tem	competência	para	instaurar	o	procedimento	disciplinar,	devendo	fazê-lo	no	prazo	de	um	dia	

útil,	nomeando	logo	o	instrutor.	

	

Artigo	47º	

Tramitação	do	procedimento	disciplinar	

	

1.	A	 instrução	do	procedimento	disciplinar	é	 reduzida	a	escrito	e	concluída	no	prazo	máximo	de	cinco	

dias	úteis	contados	da	data	de	nomeação	do	instrutor,	sendo	obrigatoriamente	realizada,	para	além	das	

demais	diligências	consideradas	necessárias,	a	audiência	oral	dos	interessados,	em	particular	do	aluno	e,	

sendo	menor,	do	respetivo	encarregado	de	educação.	

2.	 Finda	 a	 instrução,	 o	 instrutor	 elabora	 relatório	 fundamentado,	 de	 que	 conste	 a	 qualificação	 do	

comportamento,	 a	 ponderação	 das	 circunstâncias	 atenuantes	 e	 agravantes	 da	 responsabilidade	

disciplinar,	 bem	 como	 a	 proposta	 de	 aplicação	 da	 medida	 disciplinar	 considerada	 adequada	 ou,	 em	

alternativa,	a	proposta	de	arquivamento	do	processo.	

3.	O	relatório	do	instrutor	é	remetido	à	Direção	que,	de	acordo	com	a	medida	disciplinar	a	aplicar	e	as	

competências	 para	 tal,	 exerce	 por	 si	 o	 poder	 disciplinar	 ou	 convoca,	 para	 esse	 efeito,	 o	 Conselho	 de	

Turma	disciplinar,	que	deve	reunir	no	prazo	máximo	de	dois	dias	úteis.	

4.	O	procedimento	disciplinar	inicia-se	e	desenvolve-se	com	caráter	de	urgência,	tendo	prioridade	sobre	

os	demais	procedimentos	correntes	da	escola.	

	

Artigo	48°	

Suspensão	preventiva	do	aluno	

		

1.	 No	 momento	 da	 instauração	 do	 procedimento	 disciplinar,	 mediante	 decisão	 da	 entidade	 que	 o	

instaurou,	 ou	 no	 decurso	 da	 sua	 instrução,	 por	 proposta	 do	 instrutor,	 o	 aluno	 pode	 ser	 suspenso	

preventivamente	da	frequência	da	escola,	mediante	despacho	fundamentado	a	proferir	pela	Direção,	se	

a	 presença	 dele	 na	 escola	 se	 revelar	 gravemente	 perturbadora	 da	 instrução	 do	 processo	 ou	 do	

funcionamento	 normal	 das	 atividades	 da	 escola,	 garantindo-se	 ao	 aluno	 um	 plano	 de	 atividades	

pedagógicas	durante	o	período	de	ausência	da	escola,	nos	termos	a	definir	pelo	regulamento	da	escola.	

2.	A	suspensão	preventiva	tem	a	duração	que	a	Direção	considerar	adequada	na	situação	em	concreto,	

não	 podendo	 ser	 superior	 a	 cinco	 dias	 úteis,	 nem	 continuar	 para	 além	 da	 data	 da	 decisão	 do	

procedimento	disciplinar.	
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3.	Os	efeitos	decorrentes	das	faltas	dadas	pelo	aluno	no	decurso	do	período	de	suspensão	preventiva,	no	

que	 respeita,	nomeadamente,	 à	 sua	assiduidade	e	avaliação,	 são	determinados	em	 função	da	decisão	

que	a	final	vier	a	ser	proferida	no	procedimento	disciplinar.	

	

	

Artigo	49°	

Decisão	final	do	procedimento	disciplinar	

	

1.	 A	 decisão	 final	 do	 procedimento	 disciplinar,	 devidamente	 fundamentada,	 podendo	 acolher,	 para	 o	

efeito,	a	 fundamentação	constante	da	proposta	do	 instrutor	é	proferida	no	prazo	máximo	de	dois	dias	

úteis,	a	contar	do	momento	em	que	a	entidade	competente	para	o	decidir	o	receber,	salvo	na	situação	

em	que	esse	prazo	é	de	seis	dias	úteis,	devendo	constar	dessa	decisão	a	indicação	do	momento	a	partir	

do	qual	a	execução	da	medida	disciplinar	sancionatória	começa	a	produzir	efeitos,	ou	se,	ao	invés,	essa	

execução	fica	suspensa,	nos	termos	do	número	seguinte.	

2.	 A	 execução	 da	medida	 disciplinar	 sancionatória,	 com	 exceção	 da	 referida	 na	 alínea	 c)	 do	 n.º	 2	 do	

artigo	 49.°	 pode	 ficar	 suspensa	 pelo	 período	de	 tempo	e	 nos	 termos	 e	 condições	 em	que	 a	 entidade	

decisora	considerar	justo,	adequado	e	razoável,	cessando	logo	que	ao	aluno	seja	aplicada	outra	medida	

disciplinar	sancionatória	no	decurso	dessa	suspensão.	

3.	Da	decisão	proferida	pelo	Diretor	Regional	 de	 Educação	 respetivo	que	aplique	a	medida	disciplinar	

sancionatória	de	transferência	de	escola,	deve	igualmente	constar	a	identificação	do	estabelecimento	de	

ensino	para	onde	o	aluno	vai	 ser	 transferido,	para	 cuja	escolha	 se	procede	previamente	à	audição	do	

respetivo	encarregado	de	educação,	quando	o	aluno	for	menor	de	idade.	

4.	 	A	decisão	final	do	procedimento	é	notificada	pessoalmente	ao	aluno	no	dia	útil	seguinte	àquele	em	

que	foi	proferida,	ou,	quando	menor	de	idade,	aos	pais	ou	respetivo	encarregado	de	educação,	nos	cinco	

dias	 úteis	 seguintes,	 sendo-o	 mediante	 carta	 registada	 com	 aviso	 de	 receção,	 sempre	 que	 não	 for	

possível	realizar-se	através	daquela	forma,	considerando-se,	neste	caso,	a	notificação	efetuada	na	data	

da	assinatura	do	aviso	de	receção.	

	

	

Artigo	50°	

Execução	da	medida	disciplinar	

	

Execução	das	medidas	corretivas	ou	disciplinares	sancionatórias	

	

1.	 Compete	 ao	 tutor	 o	 acompanhamento	 do	 aluno	 na	 execução	 da	 medida	 corretiva	 ou	 disciplinar	

sancionatória	a	que	foi	sujeito,	devendo	aquele	articular	a	sua	atuação	com	os	pais	e	encarregados	de	

educação	 e	 com	 os	 professores	 da	 turma,	 em	 função	 das	 necessidades	 educativas	 identificadas	 e	 de	

forma	a	assegurar	a	corresponsabilização	de	todos	os	intervenientes	nos	efeitos	educativos	da	medida.	
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2.	 A	 competência	 referida	 no	 número	 anterior	 é	 especialmente	 relevante	 aquando	 da	 execução	 da	

medida	corretiva	de	atividades	de	integração	na	escola	ou	no	momento	do	regresso	à	escola	do	aluno	a	

quem	foi	aplicada	a	medida	disciplinar	sancionatória	de	suspensão	da	escola.	

3.	O	disposto	no	número	anterior	aplica-se	também	aquando	da	integração	do	aluno	na	nova	escola	para	

que	foi	transferido	na	sequência	da	aplicação	dessa	medida	disciplinar	sancionatória.	

	

Artigo	51°	

Recurso	hierárquico		

	

1.	Da	decisão	final	do	procedimento	disciplinar	cabe	recurso	hierárquico	nos	termos	gerais	de	direito,	a	

interpor	no	prazo	de	cinco	dias	úteis.	

2.	 O	 recurso	 hierárquico	 só	 tem	 efeitos	 suspensivos	 quando	 interposto	 de	 decisão	 de	 aplicação	 das	

medidas	disciplinares	sancionatórias	de	suspensão	da	escola	e	de	transferência	da	escola.	

3.	 O	 despacho	 que	 apreciar	 o	 recurso	 hierárquico	 é	 remetido	 à	 escola,	 no	 prazo	 de	 cinco	 dias	 úteis,	

cumprindo	ao	respetivo	Diretor	a	adequada	notificação.	

	

Artigo	52°	

Intervenção	dos	pais	e	encarregados	de	educação	

		

		Entre	o	momento	da	 instauração	do	procedimento	disciplinar	ao	seu	educando	e	a	sua	conclusão,	os	

pais	 e	 encarregados	 de	 educação	 devem	 contribuir	 para	 o	 correto	 apuramento	 dos	 factos	 e,	 sendo	

aplicada	 medida	 disciplinar	 sancionatória,	 diligenciar	 para	 que	 a	 execução	 da	 mesma	 prossiga	 os	

objetivos	de	reforço	da	formação	cívica	do	educando,	com	vista	ao	desenvolvimento	equilibrado	da	sua	

personalidade,	 da	 sua	 capacidade	 de	 se	 relacionar	 com	 os	 outros,	 da	 sua	 plena	 integração	 na	

comunidade	educativa,	do	seu	sentido	de	responsabilidade	e	das	suas	aprendizagens.	

	

Artigo	53°	

Responsabilidade	civil	e	criminal		

	

1.	A	aplicação	de	medida	corretiva	ou	medida	disciplinar	sancionatória	não	isenta	o	aluno	e	o	respetivo	

representante	legal	da	responsabilidade	civil	a	que,	nos	termos	gerais	de	direito,	haja	lugar,	sem	prejuízo	

do	apuramento	da	eventual	responsabilidade	criminal	daí	decorrente.	

2.	Quando	o	comportamento	do	aluno	menor	de	dezasseis	anos,	que	 for	 suscetível	de	desencadear	a	

aplicação	 de	 medida	 disciplinar	 sancionatória,	 se	 puder	 constituir	 simultaneamente,	 como	 facto	

qualificável	de	crime,	deve	a	Direção	comunicar	tal	facto	à	comissão	de	proteção	de	crianças	e	jovens	ou	

ao	representante	do	Ministério	Público	junto	do	tribunal	competente	em	matéria	de	menores,	conforme	

o	aluno,	tenha,	à	data	da	prática	do	facto,	menos	de	12	ou	entre	12	e	16	anos,	sem	prejuízo	do	recurso,	

por	razões	de	urgência,	às	autoridades	policiais.	
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Secção	IV	–	Pais	e	Encarregados	de	Educação	

	

Artigo	54.º	

(Direitos)		

	
1. Os	 direitos	 dos	 Pais	 e	 Encarregados	 de	 Educação	 dos	 Alunos,	 como	 membros	 da	 comunidade	

educativa,	são	os	seguintes:	

a) exigir	uma	educação	integral	dos	seus	filhos	e	educandos,	de	acordo	com	o	Projeto	Educativo	

do	Colégio	e	com	os	programas	vigentes	para	todos	os	níveis	de	ensino	ministrados	no	Colégio.	

b) conhecer	o	Regulamento	Interno	e	a	forma	como	é	aplicado	o	Projeto	Educativo	do	Colégio;	

c) colaborar	com	toda	a	comunidade	educativa	no	desenvolvimento	de	valores	de	cidadania,	de	

solidariedade	e	de	humanidade;	

d) receber,	 periodicamente,	 informação	 sobre	 o	 progresso	 dos	 seus	 filhos	 no	 processo	 de	

aprendizagem;	

e) ser	convocado	para	as	reuniões	com	o	professor/Tutor	e	ter	conhecimento	da	hora	semanal	de	

atendimento;			

f) fazer	parte	da	Associação	de	Pais	e	Encarregados	de	Educação	e	participar	nas	atividades	por	

ela	organizadas.	

	

2. Os	encarregados	de	educação	têm	acesso	a	toda	a	informação	geral	e	do	seu	educando	das	

seguintes	formas:	

a) Preferencialmente,	por	mail	

b) Caso	não	tenha	mail,	a	correspondência	será	enviada	por	carta,	tendo	de	suportar	os	

portes	de	envio.	

c) Comunicações	na	agenda	do	aluno.		

	

Artigo	55.º	

(Deveres)	
 

1. Os	 Pais	 e	 Encarregados	 de	 Educação	 devem	 dirigir	 a	 educação	 dos	 seus	 filhos	 e	 educandos,	 no	

interesse	destes,	bem	como	promover	ativamente	o	desenvolvimento	físico,	intelectual	e	moral	dos	

mesmos.	

2. Nos	 termos	 da	 responsabilidade	 referida	 no	 número	 anterior,	 deve	 cada	 um	 dos	 Pais	 e	

Encarregados	de	Educação,	em	especial:	

a) acompanhar	ativamente	a	vida	escolar	do	seu	educando;	

b) articular	a	educação	familiar	com	a	educação	escolar;	

c) diligenciar	 para	 que	 o	 seu	 educando	 beneficie	 efetivamente	 dos	 seus	 direitos	 e	 cumpra	

rigorosamente	 os	 deveres	 que	 lhe	 incumbem,	 procedendo	 com	 correção	 no	 seu	

comportamento	e	empenho	no	processo	de	ensino;	
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d) contribuir	para	a	criação	e	execução	do	Projeto	Educativo	e	do	Regulamento	Interno	da	escola	

e	participar	na	vida	do	Colégio;	

e) cooperar	com	os	professores	no	desempenho	da	sua	missão	pedagógica,	em	especial	quando	

para	tal	forem	solicitados;	

f) contribuir	 para	 a	 preservação	 da	 disciplina	 da	 escola	 e	 para	 a	 harmonia	 da	 comunidade	

educativa,	em	especial	quando	para	tal	forem	solicitados;	

g) contribuir	para	o	correto	apuramento	dos	factos	em	processo	disciplinar	que	incida	sobre	o	seu	

educando	e,	sendo	aplicada	a	este	medida	disciplinar,	diligenciar	para	que	a	mesma	prossiga	os	

objetivos	 de	 reforço	 da	 sua	 formação	 cívica,	 do	 desenvolvimento	 equilibrado	 da	 sua	

personalidade,	da	sua	capacidade	de	se	relacionar	com	os	outros,	da	sua	plena	 integração	na	

comunidade	educativa	e	do	seu	sentido	de	responsabilidade;	

h) contribuir	 para	 a	 preservação	 da	 segurança	 e	 integridade	 física	 e	 moral	 de	 todos	 os	 que	

participam	na	vida	da	escola;	

i) comparecer	no	Colégio	sempre	que	julgue	necessário	e	quando	para	tal	for	solicitado;	

j) responsabilizar-se	pelos	deveres	de	assiduidade,	pontualidade	e	disciplina	do	seu	educando;	

k) manter	constantemente	atualizados	os	seus	contactos	telefónico,	endereço	postal	e	eletrónico,	

informando	a	escola	em	caso	de	alteração;	

l) telefonar	 para	 a	 secretaria	 do	 Colégio,	 caso	 o	 seu	 educando	 esteja	 a	 faltar,	 comunicando	 o	

motivo	do	mesmo,	antes	da	atividades	letivas	terem	início;			

m) conhecer	o	Regulamento	Interno	do	Colégio,	bem	como	o	Estatuto	do	Aluno.	

3. O	 incumprimento	 pelos	 pais	 ou	 encarregados	 de	 educação,	 relativamente	 aos	 seus	 filhos	 ou	

educandos,	 dos	 deveres	 previstos	 no	 artigo	 anterior,	 de	 forma	 consciente	 e	 reiterada,	 implica	 a	

respetiva	responsabilização	nos	termos	da	lei,	podendo	determinar	a	obrigação,	por	parte	da	escola,	

de	 comunicação	 do	 facto	 à	 competente	 comissão	 de	 proteção	 de	 menores,	 constituindo	

contraordenações	puníveis	nos	termos	do	Estatuto	do	Aluno	em	vigor.	

	

Secção	V	–	Pessoal	docente	e	Não	Docente	

Artigo	56.º	

(Direitos	e	Deveres)	

	

Os	 direitos	 do	 pessoal	 docente	 e	 não	 docente	 estão	 consagrados	 no	 contrato	 coletivo	 de	

trabalho	 entre	 a	 AEEP	 –	 Associação	 dos	 Estabelecimentos	 de	 Ensino	 Particular	 e	 Cooperativo	 e	 os	

respetivos	sindicatos	representativos.			

	

SECÇÃO	VI	-	Corpo	docente	

	

Artigo	57º	

Direitos	
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1.	Os	docentes	gozam	do	direito	de	participar	em	ações	de	formação	destinadas	à	sua	qualificação	

para	as	funções	de	administração	e	gestão.	

2.	Além	dos	direitos	consignados	no	respetivo	Estatuto	de	Carreira	e	demais	legislação	aplicável,	

os	professores	gozam	do	direito	a	trabalhar	em	boas	condições	de	higiene,	saúde	e	segurança.	

	

Artigo	58º	

	Deveres	

	

1.	 Além	 do	 cumprimento	 dos	 deveres	 gerais	 e	 especiais	 legalmente	 impostos,	 os	 professores	

devem	 promover	 todas	 as	 medidas	 pedagógicas	 necessárias	 ao	 desenvolvimento	 dos	 alunos,	

sobretudo	quanto	ao	seu	aproveitamento	escolar.	

2.	Sempre	que	detetadas	situações	problemáticas,	devem	comunicá-las	rapidamente	às	entidades	

competentes.	

3.	 O	 professor	 deve	 ser	 sempre	 o	 último	 a	 sair	 e	 o	 primeiro	 a	 entrar	 na	 sala	 de	 aula.	 Se,	 por	

motivo	justificável,	tiver	que	se	ausentar	dela,	o	auxiliar	de	ação	educativa	em	serviço	nesse	piso	

garantirá	a	ordem	na	sala,	podendo	o	professor	transferir	esse	encargo	para	o	delegado	de	turma,	

sem	prejuízo	da	competência	que,	nesses	casos,	sempre	cabe	ao	funcionário	referido.	

4.	 O	 professor	 deve	 verificar	 se	 o	 aluno	 se	 faz	 acompanhar	 do	 material	 necessário	 para	 o	

desenrolar	das	atividades	letivas.	Verificando-se	reincidência	na	ausência	de	material	de	trabalho,	

tal	 facto	 deverá	 ser	 comunicado	 ao	 tutor	 que	 convocará	 o	 encarregado	 de	 educação	 para	 lho	

transmitir	e	ajudar	a	resolver.	

5.	Compete	igualmente	aos	professores	manter	a	ordem	e	a	disciplina	na	sala	de	aula,	de	modo	a	

garantir	 condições	 de	 trabalho	 que	 permitam	 a	 todos	 progredir	 no	 processo	 de	 ensino-

aprendizagem.			

6.	Levar	e	trazer	o	livro	de	ponto.	

7.	Numerar,	sumariar	as	lições	e	registar	as	faltas	dos	alunos	no	livro	de	ponto.	

8.	Renovar	frequentemente	os	expositores	didáticos.	

9.	Explicar	aos	alunos	o	funcionamento	dos	estores.	

10.Deixar	sempre	o	quadro	limpo,	de	maneira	a	ser	usado	por	qualquer	outro	professor.	

11.	Em	tudo	o	mais	que	este	Regulamento	Interno	não	expresse	e	constitua	matéria	de	deveres	e	

direitos	 dos	 professores,	 a	 legislação	 aplicável	 é	 a	 constante	 do	 Estatuto	 da	Carreira	Docente	 e	

demais	normativos	legais,	por	força	deste	aplicáveis.	

	

	

Artigo	59º	

AVALIAÇÃO	DE	DESEMPENHO	
	

Âmbito	

1.	O	presente	regulamento	de	avaliação	de	desempenho	aplica-se	a	todos	os	trabalhadores	com	

funções	pedagógicas	que	se	encontrem	integrados	na	carreira.	
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2.	 A	 avaliação	 de	 desempenho	 resultante	 do	 presente	 regulamento	 releva	 para	 efeitos	 de	

progressão	na	carreira	no	âmbito	do	presente	contrato	coletivo	de	trabalho.	

3.	O	presente	regulamento	de	avaliação	de	desempenho	não	é	aplicável	ao	exercício	da	função	de	

direção	pedagógica,	considerando-se	que	o	serviço	é	bom	e	efetivo	enquanto	durar	o	exercício	de	

tais	funções.	

	

Princípios	

1.	 O	 presente	 regulamento	 de	 avaliação	 de	 desempenho	 desenvolve-se	 de	 acordo	 com	 os	

princípios	constantes	da	Lei	de	Bases	do	Sistema	Educativo,	da	Lei	de	Bases	do	Ensino	Particular	e	

Cooperativo	e	do	Estatuto	do	Ensino	Particular	e	Cooperativo.	

2.	A	avaliação	de	desempenho	tem	como	referência	o	Projeto	Educativo	de	cada	estabelecimento	

de	ensino.	

	

Objeto	

1.	O	processo	de	avaliação	tem	por	objeto	o	desempenho	do	trabalhador	ao	longo	de	um	ano.	

2.	Por	acordo	entre	a	entidade	patronal	e	o	trabalhador,	o	processo	de	avaliação	de	desempenho	

pode	referir-se	ao	desempenho	do	trabalhador	ao	longo	de	um	período	de	dois	anos.	

Avaliação	

1.	São	objeto	de	avaliação	três	domínios	de	competências	do	trabalhador:	(i)	competências	para	

lecionar,	 (ii)	 competências	 profissionais	 e	 de	 conduta,	 e	 (iii)	 competências	 sociais	 e	 de	

relacionamento.	

2.	 Relativamente	 ao	 1.º	 domínio	 (Competências	 para	 lecionar)	 as	 ordens	 de	 competências	

organizam-se	da	seguinte	forma:	

	

						a)	conhecimentos	científicos	e	didáticos;	

																	b)	promoção	da	aprendizagem	pela	Motivação	e	Responsabilização	dos	alunos;	

																	c)	plasticidade	(Flexibilidade	e	capacidade	de	adaptação);	

																	d)	identificação	e	vivência	do	projeto	educativo;	

																	e)	comunicação;	

																	f)		planeamento;	

																	g)	procura	de	informação	e	atualização	de	conhecimentos;	

																	h)	avaliação.	

	

3.	 Para	 o	 2.º	 domínio	 (Competências	 profissionais	 e	 de	 conduta)	 apenas	 existe	 uma	 ordem	de	

competência:	Trabalho	de	Equipa	e	Cooperação.	

4.	No	3.º	domínio	(Competências	sociais	e	de	relacionamento)	as	ordens	de	competência	são:	

	

							a)	relação	com	os	alunos	e	encarregados	de	educação;	

								b)	envolvimento	com	a	comunidade	educativa.	
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5.	A	cada	ordem	de	competências	é	atribuída	uma	classificação	numa	escala	de	1	a	5,	recorrendo	

aos	seguintes	"descritores":	

1	–	 Inadequado	 -	Muito	pouco	desenvolvido.	Os	aspetos	 fundamentais	da	competência	não	

são	demonstrados.	Para	atingir	o	nível	adequado	necessita,	em	elevado	grau,	de	formação	em	

aspetos	básicos,	treino	prático	e	acompanhamento.	

2	–	Pouco	adequado	 -	Alguns	aspetos	fundamentais	da	competência	não	são	demonstrados	

de	modo	consistente.	Para	atingir	o	nível	adequado	necessita	de	formação	específica,	treino	

prático	e	acompanhamento.	

3	 –	 Adequado	 -	 Desenvolvido.	 Corresponde,	 em	 termos	 globais,	 às	 exigências	 da	

competência.	 Genericamente,	 os	 indicadores	 da	 competência	 são	 demonstrados,	 com	

algumas	 exceções,	 nalguns	 aspetos	 secundários.	 Necessita	 de	 treino	 prático	 e	

acompanhamento	complementares.	

4	–	Muito	adequado	-	Muito	desenvolvido	Corresponde	aos	indicadores	da	competência,	com	

raríssimas	exceções,	nalguns	aspetos	secundários.	

5	 –	 Excelente	 -	 Plenamente	 desenvolvido.	 Corresponde,	 sem	 exceção,	 às	 exigências	 da	

competência,	ocasionalmente	ultrapassa-as.	

	

6	.	O	nível	de	desempenho	atingido	pelo	professor	é	determinado	da	seguinte	forma:	

							(a)	é	calculada	a	média	da	classificação	obtida	em	cada	ordem	de	competência;	

							b)	ao	valor	obtido	é	atribuído	um	nível	de	desempenho	nos	termos	da	seguinte	escala:	

							-	1	e	2	=	nível	de	desempenho	insuficiente;	

							-	3	=	nível	de	desempenho	suficiente;	

							-	4	e	5	=	nível	de	desempenho	bom.	

	

SECÇÃO	VII	-	Pessoal	Administrativo,	Auxiliar	e	de	Serviços	

	

São	considerados	como	Pessoal	Administrativo,	Auxiliar	e	de	Serviços:	

a)	Pessoal	de	administração	e	secretaria.	

b)	Vigilantes.	

c)	Pessoal	de	cozinha,	refeitório,	limpeza,	tratadores	e	manutenção.	

	

Artigo	60º	

Direitos	

	

1.	Além	dos	direitos	que	derivam	dos	respetivos	estatutos	de	carreira,	tem	direito	a	trabalhar	em	

boas	condições	de	higiene,	saúde	e	segurança.	

2.	 Gozar	 do	 direito	 a	 um	 tratamento	 respeitoso	 por	 parte	 de	 todos	 os	 restantes	 membros	 da	

comunidade	educativa,	em	geral,	e	por	parte	dos	alunos,	em	especial,	uma	vez	que	é	sobretudo	
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com	estes	últimos	que	mais	se	relacionam	no	trabalho	quotidiano.	

3.	Dispor	dos	meios	necessários	para	poder	realizar,	com	eficácia	e	satisfação	pessoal,	as	tarefas	

que	lhe	forem	confiadas.	

4.	Participar	na	vida	e	na	gestão	da	escola,	de	acordo	com	o	preceituado	neste	Regulamento.	

5.	Recorrer	à	Direção	do	Colégio	para	resolução	de	problemas	que	possam	surgir.	

	

Artigo	61º	

Deveres	

	

1.	Conhecer	o	conteúdo	do	Projeto	Educativo	do	Colégio	e	esforçar-se	a	realizá-lo	no	setor	em	que	

exerce	a	sua	atividade.	

2.	 Realizar,	 com	 esmero,	 as	 tarefas	 que,	 lhe	 forem	 confiadas,	 de	 acordo	 com	 as	 condições	

estipuladas	no	Contrato	Coletivo	de	Trabalho.	

3.	Adotar	uma	atitude	colaborante	com	todos	os	membros	da	Comunidade	Educativa,	de	modo	a	

favorecer	a	ordem	e	a	disciplina	dos	alunos.	

4.	Ser	assíduo	e	pontual.	

	

	

CAPÍTULO	V	–	DISPOSIÇÕES	FINAIS	

	

Artigo	62.º	

(Aplicação	do	Regulamento	Interno	e	casos	omissos)	

	

1. A	Direção	do	Colégio	é	responsável	pela	aplicação	deste	Regulamento	Interno.	

2. Os	 casos	 omissos	 serão	 resolvidos	 pela	 Direção,	 de	 acordo	 com	 a	 legislação	 em	 vigor	 sobre	 a	

matéria	em	causa	e,	na	falta	desta,	fundamentando-se	no	bom	senso.	

	

Artigo	63.º	

(Alterações	deste	Regulamento	Interno)	

	

1. É	competência	da	Direção	fazer	a	revisão	periódica	deste	Regulamento,	adaptando-o	às	disposições	

recebidas	pelo	Ministério	competente,	quando	assim	for	necessário,	adequando-as	à	realidade	do	

Colégio.	

	

Artigo	64.º	

(Divulgação	do	Regulamento	Interno)	
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1. O	 presente	 Regulamento	 e	 demais	 legislação	 relativa	 ao	 funcionamento	 das	 escolas,	 incluindo	 o	

Estatuto	 do	 Aluno	 dos	 Ensino	 Básico	 e	 Secundário,	 estão	 disponíveis	 para	 consulta	 de	 todos	 os	

membros	da	comunidade	educativa	na	Secretaria	do	Colégio	e	no	site	do	colégio.	

2. Os	pais	e	encarregados	de	educação	tomam	conhecimento	do	regulamento	interno,		na	reunião	de	

abertura	do	ano	letivo.		

	

	

Sta.	Eulália,	setembro	de	2018	


