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1 INTRODUÇÃO 
 A definição de um conjunto de normas de convivência torna-se necessária 
sempre que um determinado espaço, neste caso a escola, é utilizado por vários 

indivíduos, no sentido de clarificar os respetivos direitos e deveres. 
 Estas normas aplicam-se, assim, a todos os intervenientes no processo 

educativo e a todos os atos praticados não só no recinto escolar, mas também no 
exterior do estabelecimento de ensino, desde que os alunos não se encontrem em 

atividades escolares e os educadores docentes e não docentes estejam no exercício 
das suas funções. 

 A escola deverá ser, por natureza, um espaço comum de aprendizagem, de 
criatividade e de intervenção, onde se pretende estimular o espírito de solidariedade, 

de respeito e valorização das diferentes personalidades, que também deverá presidir 
à vida em comunidade. Do mesmo modo, a escola deverá desempenhar um papel 

dinamizador no desenvolvimento de aptidões, atitudes e valores que ajudem os alunos 
a integrarem-se no espaço escolar que lhes cabe e, mais tarde, na sociedade. 

 Deste modo é importante que encarregados de educação, educadores docentes 
e não docentes, e alunos se esforcem por dar cumprimento a um conjunto de princípios 

essenciais que possibilitem uma boa comunicação escolar, uma igualdade de 

oportunidades no acesso à aprendizagem e o melhor usufruto possível de todos os 
direitos dos alunos. Só assim será possível garantir uma escola de qualidade para 

todos. 
O presente Regulamento Interno visa: 

• Promover o respeito pelos direitos das crianças, nomeadamente da sua 
dignidade e intimidade. 

• Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento do 

estabelecimento/estrutura prestadora de serviços.  
•  Promover a participação ativa dos utentes e/ou seus representantes legais 

ao nível da gestão desta resposta social. 
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2 FUNCIONAMENTO DO EXTERNATO 

2.1   O Externato 

 O Externato A Falinha foi fundado em 1994. Em fevereiro de 1995, entrou em 

funcionamento numa sala situada na Urbanização Senhora de Belém. Durante os anos 
que se seguiram, foi concebido um edifício de raiz com três pisos e com capacidade 

para albergar 120 crianças, distribuídas por duas valências, Creche e Pré-Escolar. Em 

maio de 1998, a “nova” Falinha foi aberta ao público. 
Esta instituição situa-se no centro da cidade de Pombal, perto do castelo e no 

pulmão do Pinhal da Rola, lugar do Casarelo, sendo uma sociedade por quotas e com 
fins lucrativos. 

Em 2005, e após levantamento das necessidades do meio envolvente, esta 
instituição foi ampliada de forma a poder receber também a valência de 1.º Ciclo, 

ficando assim com capacidade para acolher cerca de 216 crianças, no total das três 
valências.  

Com esta alteração, foram criadas mais quatro salas de aula, um ginásio, uma 
biblioteca, uma sala de professores, seis salas polivalentes, um gabinete médico, três 

casas de banho equipadas para pessoas com a mobilidade reduzida, um elevador e 
uma sala de atividades. 

É uma instituição que foi construída de raiz para o serviço a que se destina, 
encontrando-se regulamentada ao abrigo do ponto n.º 2, do artigo 18.º do Decreto-

Lei n.º 133 – A/97, de 30 de maio (Alvará n.º 5 – LR/989, e ainda por Despacho a 
10/11/98, foi homologada a criação do Externato A Falinha, ao abrigo do Decreto-Lei 

n.º 553/80 de 21 de novembro. 

O Externato A Falinha fundamenta a sua pedagogia em dois princípios básicos: 
• Criar um ambiente harmonioso, de paz e tranquilidade, capaz de fomentar 

um clima que permita trabalhar em boas condições, sendo de primordial importância 
a criação de um ambiente de simpatia, no verdadeiro sentido da palavra, baseado em 

equilibradas relações entre todos os que aí exercem funções. Essas relações devem 
ser   norteadas   por   um   profundo   respeito   entre   todos   e   englobará  
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primordialmente a criança. Só assim se fortalece um verdadeiro sentido de Escola, no 
seu mais elevado e lato conceito. 

• Fomentar o gosto pelo trabalho e permitir a sua realização em boas 
condições. Este aspeto é muito importante para adultos e crianças e será um dos 

hábitos que podem favorecer a integração num futuro escolar e profissional, evitando 
possíveis e indesejáveis marginalizações. 

A Escola, enquanto Instituição, deve ser inclusiva, respeitando as diferenças, 
e tendo esta uma articulação entre as três valências, nomeadamente, 1.º Ciclo, Pré-

Escolar e Creche. 
Deste modo, pretendemos formar e educar cidadãos livres, responsáveis e 

solidários, membros de uma sociedade que todos desejamos mais justa, mais feliz, 

verdadeira e mais solidária, permitindo-lhes a aquisição das capacidades, 
conhecimentos e valores para terem sucesso na vida. 
 

2.2 Horários e organização das atividades 

A escola funciona em regime de Escola a Tempo Inteiro. 
Horário de abertura: 7h30m 

Horário de fecho: 19h00m, com prolongamento até às 19h20m. 
 

Creche 
Horário 

Entrada Saída Almoço Repouso Lanche 

9h30m 17h30m 
11h30m –
12h30m 

12h40m – 

15h00m 
15h30m – 
16h00m 
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Pré-Escolar 
Horário 

Entrada Saída Almoço Repouso Lanche 

9h30m 17h30m 
12h00m –
13h00m 

13h00m – 
15h00m 

16h00m – 
16h30m 

 
 

1.º Ciclo 

Horário 

Manhã 08h50m – 12h30m 

Intervalo da manhã 10h30m – 11h00m 

Tarde 14h00m – 16h00m 

Intervalo da tarde 16h00m – 16h30m 

Tarde 16h30m – 17h30m 

 
Para além das atividades curriculares, a escola organizará Atividades de 

Complemento do Currículo, de caráter desportivo, artístico, tecnológico e formação 
pluridimensional, visando a utilização criativa e formativa dos tempos livres dos alunos.  

As Atividades de Complemento do Currículo realizam-se no período da tarde, 
para o 1.º Ciclo, e da manhã para o Pré-Escolar e Creche. 

Uma vez que as turmas do 1.º Ciclo têm um número reduzido de alunos, optou-
se por juntar o 1.º e o 2.º anos de escolaridade, e o 3.º e o 4.º anos de escolaridade, 

na realização destas atividades. 
Os horários devem ser cumpridos, tanto na hora de abertura, como na hora de 

encerramento.  
Em caso de incumprimento de horário de encerramento, aplicar-se-á uma taxa: 

 2€ (dois euros) a cada quinze minutos, a partir das 19h30m até às 20h00m. 
 Este valor será adicionado ao valor da mensalidade automaticamente e deverá 

ser pago juntamente com esta. 
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2.3 Atividades extracurriculares 

A frequência de atividades extracurriculares não condiciona o normal 

funcionamento das atividades letivas, sendo garantida a continuidade da frequência 
da resposta educativa para as crianças que não participam nestas. Estas atividades 

são de caráter facultativo e, por isso, o seu preço não está incluído na mensalidade. 

As atividades extracurriculares têm início no mês de outubro e terminam em 
junho. 

Para realizar a inscrição da criança em qualquer atividade deve dirigir-se à 
secretaria da escola e preencher todos os documentos necessários, bem como efetuar 

o pagamento respetivo (primeiro e último mês). 
O valor das atividades acresce ao valor da mensalidade e deve ser pago até ao 

dia 8 do próprio mês. 
As atividades extracurriculares disponibilizadas podem ser consultadas em 

tabela anexada ao documento.  
Para dar baixa da matrícula nalguma atividade deve dirigir-se à secretaria da 

escola e preencher os documentos de rescisão.  
A rescisão deve ser feita com um mês de antecedência (até ao dia 8 do mês 

anterior).  
Se o ponto anterior não for cumprido, o mês seguinte será pago na íntegra. 

 

2.4 Calendário escolar 

O calendário escolar e as interrupções letivas são definidos anualmente, pelo 
Ministério da Educação, em publicação no Diário da República.  

A Falinha interrompe as suas atividades letivas nas épocas de Natal, Carnaval, 
Páscoa e Férias de Verão, de acordo com o calendário escolar. 

O Externato A Falinha encerra ainda nos seguintes dias: 
- Feriado Municipal (11 de novembro). 

- 24 e 31 de dezembro. 
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- Feriados Nacionais e Santos. 
 

2.5 Encerramento eventual ou por força maior 

A direção do estabelecimento não poderá ser responsabilizada por 
encerramentos devidos a razões alheias à sua vontade ou por força maior, como 

sejam:  

- Inundação. 
- Incêndios. 

- Fuga de gás. 
- Outro motivo considerado importante para a defesa da integridade física e 

bem-estar estar das crianças e adultos. 
 

2.6  Condições de admissão 

A admissão das crianças efetua-se de acordo com a legislação aplicável:  

• A admissão da criança à valência da Creche, Pré-escolar e 1.º Ciclo é da 
responsabilidade da direção pedagógica e da direção escolar. 

• Para efeitos de admissão, o responsável legal ou Encarregado de Educação 

tem de regularizar as condições de admissão e de apresentar todos os documentos 
necessários nos critérios de admissão. 

• Recebida a candidatura, a mesma é analisada pela responsável do Externato 

A Falinha, a quem compete elaborar a proposta de admissão, quando tal se justificar, 
a submeter à decisão da entidade competente. 

• Sempre que as vagas existentes não estejam preenchidas no início de cada 
ano letivo, poderá proceder-se à admissão ao longo desse ano, desde que não haja 

manifesto inconveniente para o seu normal funcionamento. 
• A instituição encontra-se devidamente equipada para receber crianças com 

mobilidade reduzida. 

• Respeitante ao 1.º ano do 1.º Ciclo, as matrículas deverão ser efetuadas de 
15 de janeiro a 15 de junho no ano corrente.  
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• Para efetivar a matrícula da criança, deve proceder aos seguintes 
pagamentos: 

o Inscrição. 
o Seguro. 

o primeira prestação da mensalidade. 
• Cada encarregado de educação deve assinar em duplicado o contrato 

respeitante à valência que o seu educando frequentará, o qual deve ser cumprido, nos 

termos deste regulamento. 
 

2.7  Condições de frequência e pagamento 

• O Externato A Falinha presta serviços de utilização obrigatória e serviços de 

utilização facultativa. 
• Os pagamentos feitos no ato da inscrição (inscrição, seguro e 1.ª prestação 

da mensalidade) é obrigatório para todos os alunos, sendo que, uma vez realizada a 

inscrição, não haverá lugar a qualquer restituição de valores. 
• O ano letivo conta-se por inteiro, embora nele fiquem compreendidos 

feriados, férias e outras interrupções das atividades letivas, de acordo com o calendário 

escolar. 
• O preçário da instituição encontra-se afixado em local bem visível, com 

indicação detalhada do custo dos serviços de caráter obrigatório (ver anexo). 
• Os serviços e atividades de caráter facultativo, existentes na tabela de preços 

(ver em anexo), são escolhidos de acordo com a vontade dos alunos matriculados. 

• O pagamento das atividades extracurriculares será efetuado aquando o 
pagamento da mensalidade. 

• Os encarregados de educação comprometem-se a cumprir com o pagamento 

dos serviços obrigatórios e facultativos e mensalidades dos seus educandos. 
• O pagamento da mensalidade é efetuado a partir do dia 1 até ao dia 8 do 

mês a que respeita, na secretaria, em numerário ou cheque, ou por transferência 

bancária. Caso o dia 8 seja fim-de-semana ou feriado, a mensalidade deve ser 
liquidada até ao dia útil anterior.  
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• O não cumprimento dos prazos referidos no ponto anterior, implicará o 
pagamento de uma taxa adicional: 

Do dia 8 até ao dia 10, é aplicada uma coima de 5% ao valor da mensalidade. 
Do dia 11 até ao último dia do mês, é aplicada uma coima de 10% ao valor da 

mensalidade. 
• Tratando-se de irmãos haverá lugar de uma redução de 10% na mensalidade 

mais baixa. 

• Haverá lugar a uma redução de 10%, no mês de agosto, caso a criança não 
frequente dia nenhum a escola, durante esse mesmo mês. Para usufruir deste 

desconto, a mensalidade deve ser paga até ao dia 8 do mesmo mês. 

• Os filhos de colaboradores beneficiam de um desconto de 10% na 
mensalidade. 

• Em caso de alteração ao preçário em vigor, os pais ou quem exerça as 

responsabilidades parentais serão avisados previamente via circular interna.   
• A mensalidade é calculada consoante o rendimento do agregado familiar, 

podendo ser apoiada pelo Ministério da Educação. 
• Quando se usufrui de um desconto na mensalidade, este não é acumulável 

com outro(s). 

• Os documentos para a renovação da matrícula devem ser entregues todos 
os anos, no período estipulado em anexo. Quando o pagamento não é feito nestas 

datas, a vaga não fica assegurada, podendo ser preenchida por outra criança. 

 

2.8 Renovação da matrícula 

Para efeitos de renovação da matrícula, deverá ser preenchida uma ficha de 
identificação da criança e dados familiares, que constitui parte integrante do processo 

da criança, devendo fazer prova das declarações efetuadas, mediante a entrega de 
cópia dos seguintes documentos: 

• Os dados necessários que constam do BI ou Cartão de Cidadão da criança, dos 
pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais (no caso de haver 

atualizações); 
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• Identificação do número de contribuinte da criança, dos pais ou de quem exerça 
as responsabilidades parentais (no caso de haver atualizações); 

• Identificação do número de Beneficiário da Segurança Social da criança, dos 

pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais (no caso de haver 
atualizações); 

• Identificação do número de Utente do Serviço Nacional de Saúde ou de 
Subsistema a que a criança pertença (no caso de haver atualizações); 

• Boletim de vacinas atualizado; 

• Declaração médica, em caso de patologia que determine a necessidade de 
cuidados especiais;  

• Comprovativo de morada (no caso de haver atualizações); 

• Modelo de IRS e nota de liquidação; 

• Empréstimo a habitação ou renda; 
• Declaração assinada pelos pais ou quem exerça as responsabilidades parentais 

em como autoriza a informatização dos dados pessoais para efeitos de 

elaboração do processo individual; 
• Outra documentação considerada relevante. 

As datas previstas para as renovações do próximo ano letivo podem ser consultadas 
em anexo. 

A ficha de identificação e os documentos probatórios referidos nos pontos 
anteriores deverão ser entregues na secretaria da escola. 

Em situações especiais pode ser solicitada certidão da sentença judicial, que regule 

o poder paternal ou determine a tutela/curatela. 
 

2.9 Desistências 

A cessação da prestação de serviços acontece por denúncia. Os pais ou quem 

exerça as responsabilidades parentais tem de informar a instituição, por escrito, trinta 
dias antes de abandonar esta instituição (até ao dia 8 do mês anterior). A falta de tal, 

implicará a obrigação do pagamento da mensalidade do mês imediato. 
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A criança só poderá voltar a frequentar a instituição após se submeter 
novamente a todo o processo de seleção e admissão, passando pela inscrição e 

pagamento da mesma.  

2.10 Constituição das turmas 

A constituição das turmas deverá obedecer ao legalmente estabelecido, 

seguindo os seguintes critérios, definidos pelo Conselho Escolar:  

- Na Creche, a ordenação das turmas deverá atender ao critério da idade e/ou 
desenvolvimento de cada criança. 

- Na educação Pré-Escolar, a ordenação das turmas deverá atender ao critério 
da idade. 

- Em relação ao 1.º Ciclo, no 1.º ano, deverá atender-se à homogeneidade em 
relação ao número de alunos e à idade; nos 2.º, 3.º e 4.º anos, o grupo/turma deve 

ser mantido e os alunos repetentes serão integrados na turma do respetivo ano.  
- Serão atendidos os pedidos dos Encarregados de Educação, desde que 

devidamente justificados e sempre que tal não acarrete prejuízo para o bom 
funcionamento da escola.  

- Não poderão ser atribuídas turmas aos professores em que se encontrem 
integrados familiares seus.  

 

2.11 Acompanhamento dos alunos na falta de pessoal docente 

• A substituição de uma educadora de infância é garantida por uma 

educadora de substituição e na impossibilidade desta por uma funcionária.  
• Na falta de um professor, este será substituído pelo seu colega de trabalho, 

o 1.º com o 2.º ano, e o 3.º com o do 4.º ano, e vice-versa.  
• Sempre que um professor ou educador anteveja a necessidade de faltar, 

deverá  comunicá-lo  à direção da escola no cumprimento do legalmente disposto, e, 

sempre que possível, deve facultar ao professor/educador de substituição a 
programação das atividades para os alunos.  
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2.12 Atendimento aos Encarregados de Educação 

Os docentes atendem os Encarregados de Educação uma hora por semana, em 
período não letivo.  

Este horário de atendimento será divulgado anualmente, na reunião de pais do 
príncipio do ano letivo. 
 

2.13  Livros de escrituração 

• Livro de Ponto  

O Livro de Ponto será assinado diariamente, à entrada e à saída, por todos os 
funcionários, docentes e não docentes. 

• Livro de assiduidade dos discentes 

O professor registará neste livro as faltas e as presenças dos alunos, bem como 
a sua contabilização mensal, a qual será verificada pelo/a Diretor/a Pedagógico/a. 

• Livros de Registos - Entrega e devolução  
Os livros de Registos de atividades curriculares, de complemento e de apoio, 

assim como o registo de faltas nunca deverão sair do recinto escolar. Se os livros, por 
qualquer motivo, forem levados para fora da escola, estes passam a ser 

exclusivamente da responsabilidade do/a docente.  

Este documento é preenchido pelo/a Diretor/a Pedagógico/a e rubricado por 
cada docente no momento de entrega comprovando que foi devolvido/recebido. 
 

2.14 Circulação de correspondência 

Toda a documentação, informações e recados dirigidos aos docentes e não 

docentes serão colocados para consulta, na sala de professores, numa capa própria, 
após o qual serão arquivados no arquivo da escola.  
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2.15 Aniversários 

Nos aniversários, os Encarregados de Educação poderão trazer para a escola 
um bolo de aniversário e sumos para que o educando possa festejar o seu aniversário 

com os colegas, devendo para isso assinar um termo de responsabilidade.  
Como forma de conselho, sugerimos que os bolos trazidos sejam caseiros. Assim 

poderemos controlar os ingredientes que contêm e zelar pela saúde nutricional das 

nossas crianças. 
 

3 ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA 

3.1 Direção da Escola 

A Direção da escola é composta por uma diretora, por dois gestores e pela 
representante legal perante a DREC.  

• Competências da Diretora da Escola:  
- Representar a Escola. 

- Presidir o Conselho Escolar. 
- Decidir sobre os assuntos para os quais tenha delegação do Conselho Escolar 

e executar as suas deliberações. 
- Decidir em todos os assuntos para os quais o Conselho Escolar tenha delegado 

e em situações de emergência, em que não seja possível reunir. 
- Velar pela disciplina da escola, quer no respeitante a alunos, quer a pessoal 

docente e não docente. 

- Assinar o expediente e documentos de contabilidade. 
- Organizar o livro de matrícula/renovação. 

- Autorizar as transferências de alunos entre escolas. 
- Organizar o dossier de correspondência anual recebida. 

- Manter atualizado o inventário. 
- Elaborar em Conselho Escolar o plano anual de distribuição de serviço docente. 

- Proceder à aquisição de livros e outros documentos. 
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- Analisar os requerimentos relativos a apoios e complementos educativos e 
estabelecer critérios de atribuição. 

- Assegurar a distribuição, pelos lugares em funcionamento, dos alunos dos 
professores que faltam ao serviço.  

- Atender os Encarregados de Educação. 
- Promover o cumprimento dos planos e programas de estudo. 

- Velar pelo cumprimento da lei e das normas do Regulamento Interno. 
- Organizar o serviço de matrículas. 

- Enviar o Regulamento Interno para a DRE, a fim se de ser homologado pelo 
Diretor Regional de Educação. 

- Anotar as faltas do pessoal docente e auxiliar nos respetivos livros de ponto. 
- Comunicar superiormente todas as infrações do pessoal docente e auxiliar.  

- Levantar, logo que tenha conhecimento da respetiva participação, os autos de 
notícia referentes a acidentes em serviço do pessoal ou alunos.  

 

3.2 Direção Pedagógica 

 A direção pedagógica é constituída por dois diretores pedagógicos, sendo um 
deles o presidente da direção pedagógica. 

Na Falinha, a direção pedagógica da Creche e do Pré-Escolar é exercida por um/a 
diretor/técnico/a pedagógico/a e a direção pedagógica do 1.º Ciclo é exercida por 

outro/a. 
Compete à direção pedagógica a elaboração do Projeto Educativo de Escola, do 

Projeto Curricular e do Plano Anual de Atividades. 
Compete, ainda, promover o cumprimento dos Planos de Trabalho da Turma, 

outros projetos, planos, planificações e todos os documentos oficiais exigidos pelo 

Ministério da Educação e pela Segurança Social, pelos restantes docentes da equipa 
pedagógica. 

O/A diretor/a pedagógico/a deve velar pelo cumprimento da lei e das normas do 
regulamento interno. Deve promover o cumprimento dos planos e programas de 

estudo. 
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O/A diretor/a pedagógico/a da Creche e do Pré-Escolar  deve gerir a equipa da 
Creche e do Pré-Escolar. 

O/A diretor/a pedagógico/a do 1.º Ciclo  deve gerir a equipa do 1.º Ciclo. 
A direção pedagógica deve ter conhecimento de todos os acontecimentos 

pontuais e/ou casos de alunos com apoios, deficiências ou outros, e comunicá-los à 
direção. 

Em situações que o tornem necessário, o/a diretor/a pedagógico/a deve marcar 
reuniões de Conselho Pedagógico ou Escolar extraordinárias. 

 

3.3 Conselho Escolar 

• Competências do Conselho Escolar 
- Decidir sobre todas as questões da vida escolar. 

- Propor soluções sobre assuntos pedagógicos ou administrativos para os quais 
não tenha competência legal. 

- Convocar reuniões extraordinárias sempre que qualquer membro ache 

pertinente. 
- Apreciar casos de natureza disciplinar que lhe sejam apresentados pela 

diretora ou por elementos do pessoal docente e não docente. 
- Proceder à análise e debate de assuntos de âmbito didático-pedagógicos, 

tendo sempre em atenção o envolvimento da escola na comunidade. 
- Prestar à diretora da escola toda a colaboração necessária à execução das 

deliberações tomadas pelo próprio Conselho Escolar. 
- Efetuar a distribuição de horários pelos docentes colocados na escola, até oito 

dias antes do início da atividade letiva. 
- Elaborar e aprovar o Projeto Educativo, o Plano Anual de Atividades, bem 

como o Regulamento Interno. 
- Estabelecer Critérios Gerais de Avaliação, aos quais os professores se têm de 

referenciar. 
- Definir e organizar a vigilância ativa nos recreios. 
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- Pronunciar-se sobre a colaboração a prestar pelos elementos da Comunidade 
Educativa. 

- Determinar o período de gozo de férias dos docentes. 
- Apoiar e acompanhar o processo de mobilização e coordenação dos recursos 

educativos do estabelecimento, com vista a desencadear respostas adequadas às 
necessidades de aprendizagem dos alunos. 

- Analisar e discutir os casos de alunos propostos para avaliação pelo Ensino 
Especial.  

- Redigir as atas dos conselhos. 
• Organização e Funcionamento do Conselho Escolar 

O Conselho Escolar é constituído pela diretora, por todos os docentes e não 

docentes em exercício na escola. 
- O Conselho Escolar deste núcleo reúne uma vez por mês, em dia a calendarizar 

no início de cada ano letivo. Esta reunião, com início pelas 19h30m e com uma duração 
mínima de 1 hora, tem lugar na sala dos professores. 

- A agenda de trabalhos das reuniões de Conselho Escolar é da competência da 
diretora e dela devem constar o dia, a hora, o local e os assuntos a tratar. 

- Os assuntos tratados nas reuniões ficam registados no dossier das atas do 
Conselho Escolar que, depois de lidas e aprovadas, serão assinadas pela diretora e 

coordenadores pedagógicos. 
- As decisões do Conselho Escolar são tomadas por maioria, tendo a diretora 

voto de qualidade. 
- A elaboração da ata é da responsabilidade do docente que está a secretariar 

a reunião. 
- As reuniões de caráter extraordinário serão convocadas pela Direção sempre 

que se justifique. 
- Os docentes e não docentes só poderão faltar às reuniões do Conselho Escolar 

por motivos devidamente justificados. 

- Sempre que o dia escolhido coincida com um feriado, a reunião do Conselho 
Escolar, deve ser antecipada ou adiada.  
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4 SERVIÇOS E INSTALAÇÕES 

4.1 Acesso, circulação e saídas 

• Está proibida a entrada de pessoas estranhas no recinto escolar. Todas as 

pessoas deverão identificar-se e pedir autorização para entrar na escola. Se a presença 
de algum elemento estranho se tornar perigosa, será solicitada a intervenção da P.S.P.  

• Os alunos só podem sair da escola quando acompanhados por quem de direito.  

• Sempre que o Encarregado de Educação deseje que o seu educando saia mais 

cedo do estabelecimento de ensino, este deverá comunicá-lo, por escrito, ao 
responsável pelo aluno.  

• Se o Encarregado de Educação pretender que o seu educando saia da escola 
com alguém que não consta na “lista de pessoas que podem levar a criança”, no seu 

processo, este deve avisar com antecedência. Caso não o faça, o/a funcionário/a que 
estiver responsável pela criança, deve contactar o Encarregado de Educação, de forma 

a garantir a autenticidade da informação da pessoa externa. 
• Os Encarregados de Educação só podem circular dentro da escola, se 

devidamente autorizados.  

• Não é permitido o acesso a pessoas que, pelo seu porte e/ou conduta, se 

presuma que possam eventualmente perturbar o funcionamento da escola.  
• O acesso dos Encarregados de Educação, alunos, docentes, não docentes, 

entre outros, faz-se pelo portão da escola (alçado principal), usando, cada um, o seu 
código pessoal de acesso.  

• Os professores não podem e não devem ser interrompidos pelos Encarregados 

de Educação durante as aulas, salvo se o caso assim o justifique.  
• Os pais/Encarregados de Educação aguardam pela saída dos alunos, no 

corredor, respeitando as normas de disciplina. 
• Os alunos só podem sair da escola durante o período de aulas desde que 

estejam acompanhados pelo professor e/ou assistentes operacionais (nas atividades 

escolares,  visitas  de  estudo,  saídas  de  campo,  entre  outras), com permissão do 
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Encarregado de Educação, em declaração preenchida para o efeito. Todo o aluno que 
não traga a declaração assinada ficará na escola, ao encargo de outro docente ou 

funcionário.  
 

4.2 Instalações 

Este estabelecimento é composto por três andares, todos eles com acesso ao 

elevador. 
No piso 0 localizam-se três salas polivalentes, um ginásio, duas casas de banho, 

um refeitório, um gabinete médico, uma copa, duas salas de máquinas, e, no exterior, 
o recreio da escola. 

No piso 1 encontram-se as quatro salas do 1.º ciclo e três salas do pré-escolar, 

três casas de banho, sendo uma destinada apenas a crianças, um escritório/secretaria, 
um atelier, uma cozinha, o hall e a porta de entrada, e duas salas de arrumos. 

Do piso 2 fazem parte três salas de atividades da creche, a biblioteca, duas 
salas polivalentes, quatro casas de banho (uma de adultos, duas de crianças e uma 

mista), uma copa, um hall de entrada, uma sala de amamentação, um fraldário, um 
dormitório, um escritório da direção e uma sala de professores. 

As salas são identificadas com animais, havendo, assim, a sala dos Pintainhos, 
dos Patinhos, das Tartarugas, dos Elefantes, dos Ratinhos, das Borboletas, dos 

Gatinhos, dos Sapinhos, dos Coelhinhos, dos Esquilos, dos Caracóis, das Joaninhas e 
dos Peixinhos. 

Biblioteca  
- A biblioteca funciona no piso 2 da escola.  

-  A biblioteca deve ser um espaço silencioso.  
-  A biblioteca deve facultar à população escolar a consulta de livros.  

- Todos os utilizadores da biblioteca devem zelar os materiais e mobiliário.  
Atelier 

- A sala do Atelier localiza-se no primeiro piso.  
- Nesta sala, constam diversos materiais que poderão ser utilizados pelos 

diferentes docentes e não docentes da escola.  
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- Pela sala/material ficam responsáveis todos os seus utilizadores.  
- Os materiais devem ser requisitados à direção, por escrito, e, só depois disso, 

serão entregues à/ao funcionária/o ou sala. 
Salas da Creche 

- As salas da creche funcionam no piso 2 da escola.  
- As salas têm uma chave, a qual ficará à responsabilidade da auxiliar de 

limpezas.  
- O educador deve ser o primeiro a entrar e o último a sair, zelando por todo o 

material existente na sala de aula.  
- As salas devem ficar arrumadas, limpas e fechadas (portas, janelas e armários) 

após a sua utilização.  
- Qualquer dano causado no seu interior deve ser comunicado à direção.  

Salas do Pré-Escolar  
- As salas do Pré-Escolar funcionam no piso 1 da escola.  

- As salas têm uma chave, a qual ficará à responsabilidade da auxiliar de 
limpezas.  

- O educador deve ser o primeiro a entrar e o último a sair, zelando por todo o 
material existente na sala de aula.  

- As salas devem ficar arrumadas, limpas e fechadas (portas, janelas e armários) 

após a sua utilização.  
- Qualquer dano causado no seu interior deve ser comunicado à direção.  

Salas de Aula do 1.º Ciclo 
- As salas de aula funcionam todas no piso 1 da escola.  

- Quando soa o toque da campainha, os alunos dirigem-se ordeiramente para a 
sala de aula. 

- As salas de aula têm uma chave, a qual ficará à responsabilidade da auxiliar 
de limpezas.  

- O professor deve ser o primeiro a entrar e o último a sair, zelando por todo o 
material existente na sala de aula.  

- As salas devem ficar arrumadas, limpas e fechadas (portas, janelas e armários) 
após a sua utilização.  
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- Os alunos são responsáveis pelo lugar que ocupam na sala de aula, devendo 
conservá-lo limpo e arrumado. 

- Os alunos devem aguardar pela sua vez de falar, levantando o braço, não 
interrompendo os colegas. 

- Os alunos não devem perturbar o bom funcionamento das aulas com atitudes 
impertinentes. 

- Os alunos devem respeitar o exercício do direito à educação e ao ensino dos 
seus colegas. 

- Qualquer dano causado no seu interior deve ser comunicado à direção.  
Secretaria/Escritório  

- A responsável pelo referido espaço é a funcionária administrativa.  
- As cópias são tiradas pela funcionária administrativa.  

- O número de cópias tiradas deverá ser registado e rubricado em mapa próprio 
pela funcionária responsável pelas cópias.  

- Não é permitido tirar cópias para uso particular.  
Recreio 

- Os alunos devem manter o recinto escolar limpo. 
- Ao toque da campainha para o termo do recreio, os alunos do 1.º Ciclo devem 

dirigir-se, de uma forma ordeira, para a sala de aula. 

- Os docentes e não docentes que acompanham o recreio devem ser respeitados 
e as suas orientações acatadas. 

- Os alunos devem respeitar as zonas da escola que estão ao serviço de outros 
grupos. 

- Os alunos devem zelar pelos materiais/brinquedos/espaços existentes no 
recreio.  

- A vigilância do recreio tem a duração de trinta minutos, em cada turno.  
- A vigilância é feita pelo pessoal docente e não docente, em regime rotativo.  

- Deverão ser mantidas as normas gerais de comportamento na escola.  
- Devem ser mantidas em boas condições as vedações que circundam o recinto 

escolar.  
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- Os danos provocados nos pátios, recreios e materiais aí existentes deverão 
ser pagos ou repostos por quem os danificar.  

- Não é permitido empurrar os colegas ou deitar lixo no chão. 
Ginásio 

- O ginásio tem de ser mantido em perfeito estado de higiene e limpeza. 
- A utilização deste espaço carece da presença e/ou autorização do professor 

responsável. 
- No âmbito das aulas de Educação Física, os alunos que não se apresentarem 

devidamente equipados não poderão participar nas atividades, sendo-lhes registada 
uma ocorrência (material). 

- Sempre que ao aluno for confiado material desportivo, ele será responsável 
pela devolução do mesmo em boas condições.  

Refeitório 
- A escola serve diariamente o almoço e o lanche da tarde.  

- As ementas são elaboradas por nutricionistas.  
- Almoçam na escola os docentes e os não docentes que assim o desejem. 

- Os alunos devem ser acompanhados até ao refeitório pelos respetivos 
professores/educadores.  

- Os alunos devem ter pessoal docente e não docente a acompanhá-los durante 

as refeições.  
- Não é permitido brincar ou correr dentro do refeitório.  

- Os alunos devem lavar as mãos antes de comer, usar corretamente os 
talheres, deitar os guardanapos no lixo, comer e beber sentados. 

- Não é permitido colocar comida no chão.  
- Os alunos têm direito a exigir higiene nos utensílios e na preparação das 

refeições.  
- O refeitório deve ser limpo diariamente.  

- Sempre que se verifique alguma avaria no material, a mesma deve ser 
comunicada à direção da escola.  

- Os funcionários do refeitório devem usar vestuário específico e em boas 
condições de higiene. 
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- Os adultos que permaneçam no refeitório, durante a hora das refeições, 
devem usar uma touca descartável.  

- Não é permitida a entrada e a permanência dos Encarregados de Educação 
ou representantes legais no refeitório durante os almoços e os lanches, exceto nos 

dias de aniversário dos seus filhos/educandos. 
- Numa situação de alergia/dieta, a direção da escola deverá ser informada para 

poder tomar as devidas providências para que o/a aluno/aluna em causa tenha uma 
refeição adequada ao seu estado. Esta informação deverá ser entregue em declaração 

redigida pelo médico. 
Instalações Sanitárias  

- Todos os funcionários devem zelar pela manutenção da higiene nestes 
espaços.  

- Deve existir cuidado por parte dos funcionários e de todos os utilizadores, de 
modo a assegurar boas condições de funcionamento.  

- Os produtos de limpeza e desinfeção devem estar guardados em local fora do 
alcance das crianças.  

- É essencial que sejam respeitadas algumas regras para manter a higiene e o 
bom funcionamento das instalações, nomeadamente:  

- Não deitar água no chão. 

- Não deitar o rolo de papel higiénico na sanita. 
- Descarregar a água da sanita, após cada utilização.  

- Limpar a sanita com o piaçaba após a utilização, caso necessário. 
- Lavar as mãos após utilização das instalações sanitárias. 

- Não colocar toalhetes, nem fraldas, na sanita. 
- Os mobiliários e instalações sanitários devem ser verificados 

frequentemente pelos utilizadores (docentes e não docentes). 
- Qualquer dano causado no seu interior deve ser comunicado à direção. 
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5 NORMAS 

5.1  Avaliação 

 A avaliação faz parte da organização educativa da escola, como forma de 

regular o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a qualidade da escola. 
 A direção pedagógica é responsável por promover e coordenar não apenas a 

avaliação do processo educativo, mas também a avaliação da própria escola nas 

vertentes Projeto Educativo, Projeto Curricular, Regulamento Interno, Plano de 
Trabalho de Turma, trabalho desenvolvido pelos docentes e não docentes, relações 

entre docentes e alunos, relações entre docentes e organização da escola. 
 

5.2 Avaliação do desempenho dos alunos 

• Objeto e intervenientes 

De acordo com a portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, a avaliação incide 
sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular base, com especial 
enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. 

A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das 

aprendizagens, e fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos 
restantes intervenientes informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a qualidade 

das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria. As informações 

obtidas em resultado da avaliação permitem ainda a revisão do processo de ensino e 
de aprendizagem. 

A avaliação do desempenho dos alunos é conduzido pela educadora (Pré-
Escolar), pelo professor titular de turma (1.º Ciclo) e pelo Conselho de Docentes. 

Quanto aos alunos, devem igualmente ser envolvidos, nomeadamente através da sua 
autoavaliação e de processos de autorregulação de aprendizagens. 

• Critérios de avaliação 
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No Pré-escolar, para que seja possível a planificação de intervenção educativa 
de forma integrada e flexível, é impreterível a recolha de dados através da observação 

direta. Os dados recolhidos permitirão efetuar uma avaliação e ter em conta as 
propostas explícitas ou implícitas das crianças, as temáticas e as situações imprevistas 

emergentes no processo educativo. Assim, pretende-se avaliar numa perspetiva 
formativa, a intervenção, o ambiente e os processos educativos adotados, bem como 

o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do grupo. Para o efeito utiliza-
se uma tabela de registo, que funciona como instrumento de recolha de dados, que 

permite orientar a observação e a avaliação do grupo de crianças. este registo é 
sustentado por apreciações descritivas do que é observado ao longo do tempo sobre 

cada criança. 
No 1.º Ciclo, a avaliação sumativa materializa-se na atribuição de uma menção 

qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em cada disciplina, sendo 
acompanhada de uma apreciação descritiva da evolução das aprendizagens do aluno 

com inclusão das áreas a melhorar ou consolidar, a inscrever na ficha de registo de 
avaliação. 

No caso de Português, Matemática e Estudo do Meio, os critérios de avaliação 
e respetiva ponderação são os seguintes: 

1.
º 

Ci
cl

o 

Disciplinas Critérios de Avaliação 
 

Português 

Matemática 

Estudo do Meio 

 
80% - Conhecimento 

20% - Atitudes e Valores 
 

No 1.º Ciclo, o parâmetro Conhecimento é avaliado através de fichas sumativas, 
de trabalhos de projeto (individuais ou em grupo), da execução das tarefas durante 

as aulas, da participação oral em sala de aula e de todo um conjunto de outros 
instrumentos que o Professor Titular de Turma considere pertinentes. 

No que diz respeito ao parâmetro Atitudes e Valores, o aluno é avaliado tendo 
em conta os seguintes critérios: respeito pelos valores e cumprimento de regras; 

relações interpessoais; trabalho cooperativo; responsabilidade; participação oral. 
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A todos os elementos de avaliação é atribuída uma classificação qualitativa. Em 
cada componente do currículo, o aluno obterá, nos momentos de avaliação – intercalar 

ou final de período –, respetivamente uma das classificações seguintes: 

Percentagem Avaliação qualitativa 
0% - 19% Fraco 

20% - 49% Insuficiente 

50% - 69% Suficiente 

70% - 89% Bom 

90% - 97% Muito Bom 

98% - 100% Excelente 

 
Os critérios da avaliação são disponibilizados aos encarregados de educação e 

aos alunos no princípio de cada ano letivo. 
O aluno tem o direito de, ao longo do ano letivo, ser esclarecido sobre dúvidas 

que tenha relativamente à sua avaliação pelo Professor Titular de Turma. 
• Avaliação do comportamento dos alunos 

O comportamento dos alunos é avaliado dentro e fora das aulas: nas refeições, 
no recreio, em saídas de campo, ou visitas de estudo, nas relações interpessoais com 

os colegas, com pessoal docente, não docente e outros membros da comunidade 

educativa. 
• Critérios de transição e de aprovação 

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão 
ou a retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, de Transitou 

ou de Não Transitou, no final de cada ano, e de Aprovado ou de Não Aprovado, no 
final de cada ciclo. 

A decisão de transição para o ano escolar seguinte reveste caráter pedagógico 
sendo a retenção considerada excecional. A decisão de retenção só poderá ser tomada 

após um acompanhamento pedagógico do aluno, em que foram traçadas e aplicadas 

medidas de apoio face às dificuldades detetadas. 
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A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada 
sempre que o Professor Titular de Turma considere que o aluno demonstra ter 

desenvolvido as aprendizagens essenciais para prosseguir com sucesso os seus 
estudos, sem prejuízo do seguinte. 

Compete ao Professor Titular de Turma elaborar o relatório analítico que 
identifique as aprendizagens não adquiridas pelo aluno, as quais devem ser tomadas 

em consideração na elaboração do Plano de Trabalho da Turma em que o referido 
aluno venha a ser integrado no ano letivo seguinte.  

As decisões decorrentes da avaliação de um aluno no terceiro período de um 
ano letivo podem ser objeto de um pedido de reapreciação, devidamente 

fundamentado, dirigido pelo respetivo Encarregado de Educação ao órgão de direção 
do estabelecimento de ensino, no prazo de três dias úteis a contar da data de entrega 

da avaliação final – 3.º período.  
O Professor Titular de Turma, em articulação com o competente Conselho de 

Docentes, procede no prazo de cinco dias úteis após a receção do pedido de 
reapreciação, à análise do mesmo e toma uma decisão que pode confirmar ou 

modificar a avaliação inicial.  
Da decisão tomada nos termos dos números anteriores, que se constitui como 

definitiva, a Diretora da escola notifica o Encarregado de Educação através de carta 

registada com aviso de receção, no prazo de cinco dias úteis. 
• Quadro de Honra 

No final de cada período letivo, ingressam no Quadro de Honra os alunos do 1.º 
ciclo que, de acordo com o Conselho de Docentes, satisfaçam os seguintes critérios: 

- 1.º e 2.º anos de escolaridade: média igual ou superior a 95%. 
- 3.º e 4.º anos de escolaridade: média igual ou superior a 90%. 

• Condições Especiais de Avaliação 
O aluno que revele capacidades excecionais de desenvolvimento das 

competências previstas, poderá progredir mais rapidamente concluindo o 1.º Ciclo com 
9 anos de idade, completados até 31 de dezembro.  

Esta possibilidade enunciada no número anterior só pode ser acionada se 
existirem, para o efeito, pareceres concordantes do Encarregado de Educação do 
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aluno, dos serviços especializados sob proposta do professor titular e do Conselho 
Escolar.  

Os alunos que, no seu programa educativo individual, tenham condições de 
avaliação   próprias,  decorrentes  da   aplicação   da   medida   educativa   adicional 

Alterações Curriculares Específicas, devidamente fundamentados, serão avaliados nos 
termos definidos no referido programa.  

O programa educativo individual dos alunos que se encontram na situação 
referida no número anterior constitui a referência de base para a tomada de decisão 

relativa à sua progressão ou retenção no ano de escolaridade.  
Os critérios de avaliação para cada ano de escolaridade são definidos e 

aprovados pelo Conselho Escolar no início de cada ano letivo, de acordo com as 
orientações do currículo.  

Os critérios de avaliação farão parte integrante do Projeto Curricular de Escola 
e serão operacionalizados pelo Professor Titular de Turma.  

A divulgação dos critérios de avaliação é da responsabilidade do Professor 
Titular de Turma junto dos Encarregados de Educação, assim como junto aos seus 

alunos.  
 

5.3 Processo individual do aluno 

O percurso escolar de cada aluno deve ser documentado, de forma sistemática, 

num processo individual que o acompanha sempre que este mude de escola e cuja 
atualização é da responsabilidade do docente de cada sala.  

Devem constar do processo individual do aluno todos os elementos que 
assinalem o seu percurso e a sua evolução, tal como se encontra estabelecido na 

Portaria 223-A/2018, de 3 de agosto, e no Despacho Normativo n.º 1-F/2016. 
 

5.4 Tipificação das medidas educativas disciplinares  

O comportamento do aluno que se traduza no incumprimento de dever é 

passível da aplicação de uma das seguintes medidas disciplinares:  
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• Advertência ao aluno, que consiste numa chamada de atenção perante um 
comportamento perturbador de regular funcionamento da escola e das relações na 

comunidade educativa, visando promover a responsabilização do aluno no 
cumprimento dos seus deveres da escola. 

• Advertência comunicada ao Encarregado de Educação, decorre na reiteração 

do comportamento objeto da advertência, a qual visa alertar os pais e Encarregados 
de Educação para a necessidade de, em articulação com a escola, reforçar a 

responsabilização de seu educando no cumprimento dos seus deveres. 
• Faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de 

medidas disciplinares sancionatórias, sendo consideradas faltas injustificadas.  

• Repreensão registada, que consiste no averbamento de uma censura face ao 
comportamento perturbador, o qual visa promover a responsabilização do aluno no 

cumprimento dos seus deveres, o que origina, ainda, uma falta de cariz disciplinar. 
• As faltas disciplinares só serão entendidas como tal, quando houver 

comunicação escrita da ocorrência. 

• 3 faltas disciplinares resultam na expulsão do/a aluno/a por tempo a definir 
pela direção pedagógica, juntamente com a direção da escola. 

Factos a que são aplicáveis as medidas educativas disciplinares  
• A advertência verbal é aplicável ao aluno que pratique pequenas 

irregularidades, tais como: não cumprimento de regras básicas da sala de aulas 

(barulho, conversas paralelas, não se manter sentado, não respeitar a sua vez para 
falar). 

• A advertência comunicada ao Encarregado de Educação é aplicável aos 

alunos  que  pratiquem,  reiteradamente,  irregularidades (ofensas verbais a colegas, 
professores e pessoal não docente, ofensas corporais a colegas, vandalismo do espaço 

escolar e não cumprimento das regras básicas da sala de aula). 
• A repreensão registada é aplicável ao aluno que não cumpra as orientações 

dos docentes, relativamente ao seu processo de ensino/aprendizagem. 
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5.5  Assiduidade 

O Regulamento da frequência e assiduidade dos alunos da escola encontra-se 
estabelecido nos Despachos n.º 14/2003, de 21 de março, e n.º 51/2012, de 5 de 

setembro.  
• A assiduidade é um dos fatores decisivos do rendimento escolar, constituindo 

um dever do aluno. Os pais e encarregados de educação dos alunos menores de idade 

são responsáveis conjuntamente com estes pelo cumprimento dos deveres de 
assiduidade e pontualidade.  

• É obrigatória a marcação de faltas dos alunos em todas as atividades 

escolares, quando incluídas nos respetivos horários. 
• As faltas serão registadas no livro de frequências e em grelhas elaboradas 

para o efeito.  
• Cabe aos docentes, na generalidade, verificar o cumprimento do dever de 

frequência, comunicando mensalmente, à Diretora da Escola e aos Encarregados de 

Educação, a assiduidade dos respetivos educandos. 
• Quando atingidas 5 faltas de material (uniforme, material escolar ou outro), 

estas resultam numa falta de presença injustificada. 

• Quando atingidas 3 faltas injustificadas, será feito um aviso, por escrito, aos 
pais ou Encarregado/a de Educação, com vista a promover a sua responsabilização no 

cumprimento das regras de funcionamento da escola. 
• Quando for atingido metade do limite de faltas, deve o Professor Titular de 

Turma convocar os pais ou Encarregado de Educação, com o objetivo de os alertar 

para as consequências do excesso grave de faltas e de encontrar uma solução que 
permita garantir o cumprimento efetivo do dever de frequência, bem como o 

necessário aproveitamento escolar.  
Tipos de faltas e ocorrências dos alunos 

• Presença (falta). 

• Atraso (ocorrência). 
• Material (ocorrência). 

• Trabalho de casa (ocorrência). 

• Disciplinar (ocorrência). 
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• Sempre que o aluno atinja o número de 3 faltas sem justificação, o professor 
informará ou convocará o Encarregado de Educação do aluno para uma reunião. 

• Sempre que o aluno necessitar de faltar, os Encarregados de Educação 

deverão informar o professor, com antecedência.  
Justificação de Faltas  

A justificação de faltas é feita no prazo máximo de 3 dias úteis, com indicação 
do dia em que a falta ocorreu, referindo os motivos da mesma. 

Em caso de doença prolongada (por um período superior a 3 dias úteis), o 
encarregado de educação deve justificar as faltas através de atestado médico, que é 

entregue ao docente responsável por cada sala. 
Sendo o motivo previsível, a justificação das faltas deve ser apresentada 

previamente, por escrito, com a indicação do dia em que a falta ocorrerá, referindo os 
motivos da mesma. 

Consideram-se justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos:  
• 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. 
•  Por isolamento profilático determinado por doença infetocontagiosa de 

pessoa que coabite com o aluno, comprovada através de declaração da autoridade 
sanitária da área. 

• Por falecimento de familiar, durante o período legal de luto. 

• Por acompanhamento do Encarregado de Educação, em caso de deslocação 

deste por motivo ponderoso. 
• Por nascimento de irmão/ã do aluno, até um dia de faltas. 

• Para realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou 

deficiência, que não possa efetuar-se fora do período das atividades letivas. 
• Por assistência na doença a membro do agregado familiar do aluno. 

•  Sempre que se verifique a existência de pediculose. 

• Por participação em atividades desportivas, oficiais ou eventos culturais. 
• Por facto não imputável ao aluno, designadamente, determinado por motivos 

imprevistos ou por cumprimento de obrigações legais. 
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• Podem ainda ser consideradas como justificadas as faltas dadas por outros 
motivos para além dos enumerados nos números anteriores, competindo a sua 

aceitação à Diretora, ponderada a situação escolar do aluno e considerado o caráter 
excecional da ausência.  

As faltas de comparência devem ser justificadas por escrito ao docente, pelo 
Encarregado de Educação ou por entidades que determinam a não comparência do 

aluno ou que obtiveram conhecimento direto do seu motivo.  
A não-aceitação da justificação de faltas deverá ser comunicada, por escrito, 

com a respetiva fundamentação, ao Encarregado de Educação.  
Sempre que uma falta não seja justificada no prazo de 3 dias, a Diretora da 

escola informará o Encarregado de Educação.  

As faltas justificadas só contam para fins estatísticos.  
Faltas Injustificadas  

As faltas serão consideradas injustificadas quando:  
• Não tenha sido apresentada justificação. 

• A justificação tenha ocorrido fora de prazo e/ou não tenha sido aceite. 

• 5 faltas de material. 
Faltas dos Encarregados de Educação  

Sempre que os Encarregados de Educação sejam convocados para reuniões 
individuais e, sem justificação, a elas não compareçam, a escola procede ao diálogo 

com o mesmo para efeitos de esclarecimento.  

Perante a não comparência sistemática nestas reuniões, a escola encaminhará 
o caso através de ofício, às entidades competentes (Delegação Escolar e Comissão de 

Proteção de Menores). 
 

5.6 Visitas de estudo/Saídas ao exterior 

Por visitas de estudo entendem-se todas as atividades curriculares que se 

realizam fora do espaço escolar, adequadas ao programa e devidamente preparadas 
pelos docentes. Poderão ainda ocorrer outras saídas ao exterior, consideradas 

oportunas e integradas no Plano Anual de Atividades. 
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As visitas de estudo não são de caráter obrigatório, contudo, os alunos que não 
participam nas mesmas não poderão frequentar a escola nesse dia. 
 

6 MATERIAL NECESSÁRIO 

6.1 Vestuário/Uniforme 

O vestuário/unifrome do Externato A Falinha é de uso obrigatório. Segue-se 
lista detalhada do vestuário necessário por valência: 

• Creche e pré-escolar 

As crianças devem usar o bibe modelo do Externato, a partir da aquisição da marcha. 
• 1º Ciclo 

Masculino: camisa azul do Externato, pólo azul do Externato, t-shirt branca do 
Externato, calça azul do Externato, casaco azul do Externato, fato de treino do 

Externato (em dias de educação física). 
Feminino: camisa azul do Externato, pólo azul do Externato, t-shirt branca do 

Externato, calça azul do Externato, saia de peito azul do Externato, saia azul do 
Externato, casaco azul do Externato, fato de treino do Externato (em dias de educação 

física). 

Educação Física: o aluno deverá usar o equipamento modelo do Externato (calça de 
fato de treino azul, t-shirt branca e sweat azul).  

 

6.2 Material escolar dos alunos 

No início do mês de setembro será entregue, aos Encarregados de Educação, 

uma lista de materiais por ano de escolaridade. No início do ano letivo, o material 

deverá estar todo identificado com o nome e apelido da criança. 
O aluno é responsável pelo seu material escolar, pelo que deve cuidar do 

mesmo, dentro e fora da sala. Em caso de perda comprovada na escola, o 
professor/educador ou funcionária ajudará a procurar o material em causa. A escola 

não se responsabiliza pela perda ou extravio de bens (consolas, ouro, dinheiro, 
brinquedos, telemóveis), dado não ser permitida a sua utilização na escola. 
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Todo o material pedagógico que não consta nas listas (como materiais didáticos, 
manipuláveis...) é da disponibilizado pela escola. 
 

6.3 Análise e seleção dos manuais escolares do 1.º Ciclo 

Na avaliação para a adoção de manuais escolares, a realizar pelo Conselho 

Escolar, os critérios de apreciação, seleção e adoção de manuais certificados devem 
basear-se na adequação ao projeto educativo da escola, nomeadamente, nas 

características dos públicos-alvo; nas características do meio envolvente; e na 
diversidade social e cultural da comunidade escolar.  

Para isso, devem ser tidos em conta alguns critérios de seleção, de natureza 
didático-pedagógicos, visando parâmetros que se passam a citar:  

- O manual deve apresentar uma orientação que parta dos factos para a 
construção dos conceitos; referir o processo histórico; desenvolver as principais etapas 

de cada facto; incentivar o aluno à investigação; estimular a criatividade do aluno, o 
prazer de “saber” e o poder de síntese.  

- Perante a sociedade, deve dar ênfase ao papel do Homem na evolução da 
humanidade; relatar descobertas recentes; focar aspetos e tradições regionais.  

- Deve ainda conquistar o interesse das crianças pelo estudo; ligar os factos da 
vida corrente a experiências sugeridas; focar problemas ambientais/sociais; dar realce 

à importância da tecnologia na vivência do dia-a-dia; e transmitir conhecimentos que 
os alunos utilizem na prática.  

- A escolha dos manuais escolares decorre dentro dos prazos legalmente 
estabelecidos.  

- Os manuais oferecidos pelas editoras diretamente à escola ficarão guardados 

na biblioteca, para que cada docente os possa utilizar como complemento da sua 
prática pedagógica.  

 

6.4 Caderneta do aluno do 1.º Ciclo 

O aluno deve sempre fazer-se acompanhar da Caderneta do Aluno.  
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O professor fará uso da caderneta sempre que necessitar convocar ou informar 
o Encarregado de Educação sobre reuniões, visitas de estudo ou outros assuntos; 

registar o comportamento e assiduidade do aluno e outros assuntos de interesse para 
a vida escolar do aluno.  

Nela devem constar as justificações de faltas e qualquer recado que os 
encarregados de educação pretendam dar ao responsável de sala. 

 

7 DIREITOS E DEVERES 

7.1 Alunos 

Direitos 

De acordo com a legislação em vigor, reconhecem-se aos alunos os seguintes 
direitos:  

• Ser respeitado na sua pessoa, ideias, bens e religião por qualquer elemento 

da comunidade escolar. 
• Participar em todas as atividades escolares. 

• Dispor de situações variadas e interessantes para melhor aprender. 

• Ter a colaboração e o interesse dos pais/Encarregados de Educação pela sua 
vida escolar. 

• Ser ajudado nas tarefas em que tenha dificuldades. 

• Participar na vida da comunidade escolar, bem como na elaboração das suas 
regras. 

• Ter um ensino adequado às suas necessidades e ter o tempo necessário para 

aprender. 
• Beneficiar de atividades e medidas de apoio. 

• Dizer o que pensa e ser respeitado nas suas ideias. 

• Ser ouvido. 

• Ter o material necessário às atividades escolares. 
• Utilizar livros e materiais existentes na escola. 

• Conhecer os objetivos e critérios de avaliação do seu currículo. 
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• Ter acompanhamento continuado, ao longo do ciclo, do professor titular da 
turma. 

• Ter confidencialidade nas situações pessoais que só a ele digam respeito 

(pedagógica, pessoal e social). 
• Ter segurança durante a frequência escolar. 

• Dispor de salas destinadas a aulas, apoio pedagógico, complemento 

curricular, espaços de lazer e de convívio, nas devidas condições. 
• Receber assistência em caso de acidente ou indisposição no período das 

atividades escolares, nos termos do seguro escolar. 
• Utilizar os serviços e espaços nas condições regulamentadas. 

• Ter uma escola limpa e acolhedora. 

• Conhecer o Regulamento Interno. 

• Participar no processo de avaliação, através dos mecanismos de auto e 

heteroavaliação. 
• Ser avaliado com objetividade, conhecendo os critérios de avaliação. 

Deveres 
De acordo com a legislação em vigor, reconhecem-se aos alunos os seguintes 

deveres:  
• Ter uma atitude digna, quer do ponto de vista cívico, quer moral. 

• Tratar com respeito e delicadeza os professores, educadores, colegas e 

funcionários. 

• Estudar e cumprir as tarefas que lhe são indicadas. 
• Ser assíduo e pontual. 

• Estar atento em todas as atividades escolares. 

• Ser participativo e interessado nas atividades escolares. 

• Saber aproveitar todas as situações para melhor aprender. 
• Informar os seus pais/Encarregado de Educação sobre as tarefas diárias e 

sobre os resultados obtidos. 

• Colaborar e ser compreensivo com aqueles que o pretendem ajudar. 
• Cumprir as regras de funcionamento escolar. 

• Respeitar o ritmo de aprendizagem dos seus colegas. 
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• Fazer-se acompanhar dos livros e material escolar, bem como de 
equipamento desportivo exigido e indispensável para as atividades. 

• Ouvir a opinião dos seus colegas, respeitando-os. 

• Ser responsável pelos seus atos. 
• Contribuir para a conservação da limpeza e para um bom ambiente escolar. 

• Zelar pela preservação, conservação e asseio do material didático, mobiliário 

e instalações. 
• Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa. 

• Ser leal para com os seus professores/educadores e colegas.  

• Respeitar as instruções do pessoal docente e não docente. 

• Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração 
na escola de todos os alunos. 

• Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, 

bem como nas demais atividades organizativas que requeiram a participação dos 
alunos. 

• Respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade 

educativa. 
• Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade 

educativa, de acordo com as circunstâncias de perigo para a integridade física e moral 
dos mesmos. 

• Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade 

educativa. 
• Conhecer, cumprir e respeitar o Regulamento Interno. 

• Não transportar quaisquer materiais, instrumentos ou engenhos passíveis de, 

objetivamente, causarem danos físicos ao aluno ou a terceiros. 
• Não praticar qualquer ato ilícito. 

• Cumprir as regras de funcionamento escolar. 

• Respeitar o ritmo de aprendizagem dos seus colegas. 

• Ser responsável pelos seus atos. 
• Comunicar aos professores/educadores ou funcionários presentes qualquer 

dano ou anomalia verificada. 
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• Saber brincar/estar no recreio sem magoar os colegas ou estragar os bens 
dos mesmos. 

• Apresentar-se limpo e devidamente uniformizado. 

• Na creche, os educandos deverão tirar 15 dias consecutivos de férias.  
 

7.2 Pessoal Docente 

Direitos 

• Ser informado e formado para o exercício da função educativa. 

• Ser respeitado na sua pessoa, ideias, bens e nas suas funções, por toda a 
comunidade escolar. 

• Ter apoio material e documental, com vista a um bom desempenho das suas 

funções. 
• Ser indagado antes de ser responsabilizado para qualquer cargo. 

• Usufruir de condições de segurança na sua atividade profissional. 

• Receber a colaboração dos pais e/ou Encarregados de Educação. 
• Beneficiar de condições físicas para o desenvolvimento do seu trabalho. 

• Ter acesso à formação contínua. 

• Gozar férias. 

• Faltar, nos termos, condições e prazos, em conformidade com a legislação 

vigente. 
• Ser avaliado com objetividade e imparcialidade. 

• Demais direitos previstos no Estatuto da Carreira Docente e na legislação 

aplicável. 
Deveres 

• Conhecer e cumprir o Regulamento Interno. 
• Cumprir com rigor o seu horário (ser assíduo e pontual). 

• Apoiar os alunos no seu processo de ensino-aprendizagem e de integração 

no sistema de relações interpessoais da comunidade escolar. 

• Respeitar a individualidade de cada aluno. 
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• Colaborar no levantamento de necessidades da comunidade educativa, com 
o fim de propor a implementação de ações preventivas e de medidas educativas 

específicas. 
• Assegurar, em colaboração com outros serviços, nomeadamente os serviços 

de Educação Especial, a deteção de alunos com necessidades educativas especiais, 

avaliar a sua situação e estudar as soluções adequadas. 
• Respeitar e fazer respeitar os outros. 

• Proporcionar um clima de cordialidade e de confiança entre os alunos. 

• Promover contactos com os pais/Encarregados de Educação. 
• Informar os Encarregados de Educação acerca do percurso escolar dos seus 

educandos. 

• Colaborar na elaboração, desenvolvimento e concretização do Projeto 

Educativo e Plano Anual de Atividades, com vista ao bom funcionamento da escola e 
ao sucesso educativo dos alunos. 

• Colaborar com todos os elementos da escola. 
•  Resolver com ética profissional e com delicadeza os problemas ocorridos na 

escola. 

• Estar atualizado, quer cientificamente, quer pedagogicamente. 
• Cumprir as normas estabelecidas no Estatuto da Carreira Docente e 

legislação complementar, em vigor, para o 1.º Ciclo do Ensino Básico, Pré-Escolar e 

Creche. 
 

7.3  Pessoal Não Docente 

Direitos 

• Direito ao conhecimento da legislação, projetos, assim como ao regulamento 
interno. 

• Direito à participação no processo educativo. 

•  Direito à formação (DL nº50/98 de 11-03, alterado pelo DL nº 174/2001, de 
31-05). 

• Direito à saúde, higiene e segurança. 
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• Direito ao apoio técnico, material e documental. 
• Ser respeitado pela comunidade educativa. 

• Beneficiar de condições adequadas ao desempenho das suas funções. 

• Ser atendido nas suas solicitações e esclarecido nas suas dúvidas por quem 

por direito. 
• Ser ouvido, antes de ser responsabilizado. 

• Faltar, nos termos, condições e prazos estabelecidos na legislação aplicável. 

• Gozar férias. 
• Participar nos projetos de escola. 

Deveres 

• Conhecer e cumprir o Regulamento Interno. 
• Ser assíduo e pontual. 

• Cumprir com todas as tarefas atribuídas pelo(s) órgão(s) competente(s). 

• Respeitar e fazer respeitar todos os elementos da Comunidade Educativa. 

• Dever de isenção (não retirar vantagens das funções que exerce). 

• Dever de zelo (conhecer as normas legais regulamentares e as instruções 
dos seus superiores hierárquicos). 

• Dever de obediência (acatar e cumprir as ordens dos seus legítimos 

superiores). 
•  Dever de lealdade (desempenhar as funções de acordo com os objetivos do 

serviço). 
• Dever de sigilo (guardar sigilo profissional). 

• Ter um espírito de equipa para o bom funcionamento da escola. 

• Estabelecer um ambiente de camaradagem e cooperação no trabalho. 

• Impedir a entrada a pessoas estranhas ao estabelecimento. 

• Fazer a vigilância nos recreios, sob a supervisão dos professores/educadores. 
• Vigiar as entradas e saídas dos alunos, na escola. 

• Zelar pela utilização dos espaços comuns da escola e por todo o material 

escolar e seu mobiliário. 
• Contribuir para a exequibilidade do Projeto Educativo da Escola e do Plano 

Anual de Atividades. 
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• Colaborar nas tarefas escolares, sempre que necessário, dentro e fora da sala 
de aula.  
 

7.4 Encarregados de Educação 

Direitos 
•  Conhecer o Projeto Educativo, o Projeto Curricular, o Regulamento Interno e 

toda a legislação em vigor respeitante ao processo ensino-aprendizagem. 
•  Ser informado do desenvolvimento e aprendizagem do seu educando. 

•  Ser informado das atividades realizadas, de âmbito escolar. 

•  Ser esclarecido, de forma a apoiar o seu educando nas tarefas em que este 

revele mais dificuldades. 
•  Assistir às reuniões convocadas pelos órgãos do Conselho Escolar. 

•  Ser ouvido e respeitado nas suas opiniões. 

•  Participar ativamente nas atividades escolares do seu educando. 

•  Ser recebido e ouvido pelos órgãos de direção, no horário pré-estabelecido.  
Deveres 

• Respeitar as linhas orientadoras do Projeto Educativo e fazê-lo cumprir pelo 

seu educando. 
• Conhecer o Regulamento Interno e fazê-lo cumprir pelo seu educando. 

• Proceder à matrícula dos alunos menores em idade escolar. 

• Proceder à 1.ª matrícula do educando e assegurar o cumprimento do dever 
de frequência, por parte do mesmo. 

• Assistir às reuniões convocadas pelos professores/educadores. 

• Manter-se informado do desenvolvimento do seu educando. 

• Não perturbar o bom funcionamento das atividades escolares. 
• Colaborar, dentro das suas possibilidades e/ou competências, nas atividades 

escolares. 

• Não interromper as atividades letivas, caso se verifique uma situação extrema, 
deverá recorrer a uma funcionária. 
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• Contribuir para que o seu educando seja assíduo, pontual, asseado, educado, 
obediente e respeitador e, cumpra com as tarefas escolares, em casa e na escola. 

• Respeitar e apoiar toda a comunidade educativa. 

• Colaborar, sempre que necessário, na aquisição de variados materiais, 
desgastáveis ou não, para um melhor desenvolvimento/ aprendizagem do seu 

educando. 
• Avisar, por escrito, quando a criança tiver de faltar e proceder à respetiva 

justificação. 

• Informar o professor/educador sempre que notar alterações no seu 
comportamento. 

• Respeitar os horários estipulados pela escola (atendimento, entrega de 

avaliação, atividades curriculares e extracurriculares, e saídas). 
• Garantir que as crianças vêm para a escola com o pequeno-almoço tomado e 

as condições essenciais de higiene do corpo e vestuário. 

 

8 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO 

8.1 Apoio educativo 

Aos alunos com Necessidades Educativas Especiais será aplicado um plano 

individual de trabalho, sempre que se justifique. O apoio será dado dentro da sala de 
aula pelo professor titular da turma, no caso do 1.º Ciclo.  

No caso do Pré-Escolar, os alunos inscritos na Educação Especial serão apoiados 
pelo docente especializado, fora da sala de aula, e em horário a agendar no início do 

ano. 
 

8.2 Apoios e complementos educativos 

Aos alunos que revelem dificuldades de aprendizagem, pretende-se assegurar 

a criação de condições de recuperação, introduzindo na sala de aula uma pedagogia 
diferenciada e compensatória, em substituição da punição por meio de reprovação. 
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Deste modo, valoriza-se a avaliação formativa, como foco de regulação da 
progressão dos alunos com dificuldades, podendo estas ser superadas no decorrer do 

ano. 
A decisão de retenção, ou não, deverá passar pela apreciação do Conselho 

Escolar, com respetivo registo em ata. Será ainda elaborado pelo próprio professor um 
Relatório Crítico, que ficará anexado à avaliação do aluno.  

Assim, e em desenvolvimento das principais orientações e disposições relativas 
à avaliação da aprendizagem no ensino básico que se encontram consagradas nos 

Despachos Normativos n.º 12/2006, de 22 de maio e n.º 50/2005, de 9 de novembro, 
determina-se o seguinte:  

Plano de Recuperação  
Entende-se por plano de recuperação o conjunto de atividades concebidas no 

âmbito curricular e de complemento curricular, desenvolvidas na escola ou sob a sua 
orientação, que contribuam para que os alunos adquiram as aprendizagens e as 

competências  consagradas  nos  currículos  em  vigor  do  ensino básico. O plano de 
recuperação é aplicável aos alunos que revelem dificuldades de aprendizagem em 

qualquer disciplina, área curricular disciplinar ou não disciplinar.  
O plano de recuperação pode integrar, entre outras, as seguintes modalidades:  

• Pedagogia diferenciada na sala de aula;  

• Programa de tutoria para apoio a estratégias de estudo, orientação e 

aconselhamento do aluno;  
• Atividades de compensação em qualquer momento do ano letivo ou no início 

de um novo ciclo;  
• Aulas de recuperação;  

• Atividades de ensino específico da língua portuguesa para alunos oriundos 

de países estrangeiros.  
Sempre que, no final do 1.º período, um aluno não tenha desenvolvido as 

competências necessárias para prosseguir com sucesso os seus estudos no 1.º Ciclo, 
deve o professor elaborar um plano de recuperação para o aluno.  

O plano de recuperação é apresentado à direção executiva da escola, para os 

efeitos previstos no artigo 6.º do Despacho Normativo n.º 50/2005.  
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Na primeira semana do 2.º período, o plano de recuperação é dado a conhecer, 
pelo responsável da turma, aos pais e Encarregados de Educação, procedendo-se de 

imediato à sua implementação. 
Os alunos que, no decurso do 2.º período, nomeadamente até à interrupção 

das aulas no Carnaval, indiciem dificuldades de aprendizagem que possam 
comprometer o seu sucesso escolar são, igualmente, submetidos a um plano de 

recuperação.  
O plano de recuperação é planeado, realizado e avaliado, quando necessário, 

em articulação com outros técnicos de educação, envolvendo os pais ou Encarregados 
de Educação e os alunos. 

Plano de acompanhamento  
Entende-se por plano de acompanhamento o conjunto das atividades 

concebidas no âmbito curricular e de complemento curricular, desenvolvidas na escola 
ou sob sua orientação, que incidam, predominantemente, nas disciplinas ou áreas 

disciplinares em que o aluno não adquiriu as competências essenciais, com vista à 
prevenção de situações de retenção repetida.  

O plano de acompanhamento é aplicável aos alunos que tenham sido objeto de 
retenção em resultado da avaliação sumativa final do respetivo ano de escolaridade.  

O plano de acompanhamento pode incluir as modalidades previstas no n.º 3 do 

artigo 2.º e ainda a utilização específica da área curricular de Estudo Acompanhado, 
bem como adaptações programáticas das disciplinas em que o aluno tenha revelado 

especiais dificuldades ou insuficiências.  
Decorrente da avaliação a que se refere o n.º 2, o plano de acompanhamento 

é elaborado pelo professor de turma e aprovado pelo Conselho Escolar para ser 
aplicado no ano escolar seguinte, competindo à direção executiva da escola determinar 

as respetivas formas de acompanhamento e avaliação.  
Retenção Repetida  

Quando, no decurso de uma avaliação sumativa final, se concluir que um aluno 
que já foi retido em qualquer ano de escolaridade não possui as condições necessárias 

à sua progressão, deve o mesmo ser submetido a uma avaliação extraordinária, que 
ponderará as vantagens educativas de nova retenção.  
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A proposta de retenção ou progressão do aluno está sujeita à anuência do 
Conselho Escolar, com base em relatório que inclua:  

• Processo individual do aluno. 
• Apoios, Atividades de Complemento Curricular e planos aplicados. 

• Contactos estabelecidos com os Encarregados de Educação, incluindo o 

parecer destes sobre o proposto. 
• Parecer dos serviços de psicologia e orientação. 

• Proposta de encaminhamento do aluno para um plano de acompanhamento 

de percurso alternativo ou cursos de educação e formação, nos termos da respetiva 
regulamentação.  

A programação individualizada e o itinerário de formação do aluno são 

elaborados com o conhecimento e acordo prévio do Encarregado de Educação.  
A Direção Executiva da escola coordena a execução das recomendações 

decorrentes do processo de avaliação previsto nos números anteriores, sendo 
especialmente responsável pela promoção do sucesso educativo desses alunos. 

Plano de desenvolvimento  
Entende-se por plano de desenvolvimento o conjunto das atividades concebidas 

no âmbito curricular e de complemento curricular, desenvolvidas na escola ou sob sua 
orientação, que possibilitem aos alunos uma intervenção educativa bem sucedida, quer 

na criação de condições para a expressão e desenvolvimento de capacidades 
excecionais quer na resolução de eventuais situações problema.  

O plano de desenvolvimento é aplicável aos alunos que revelem capacidades 
excecionais de aprendizagem.  

O plano de desenvolvimento pode integrar, entre outras, as seguintes 
modalidades: 

• Pedagogia diferenciada na sala de aula. 

• Programas de tutoria para apoio a estratégias de estudo, orientação e 
aconselhamento do aluno. 

• Atividades de Complemento em qualquer momento do ano letivo ou no início 

de um novo ciclo. 
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Decorrente da avaliação sumativa do 1.º período, o professor do 1.º Ciclo ou o 
Conselho Escolar elabora o plano de desenvolvimento e submete-o a aprovação para 

os efeitos previstos no artigo 6.º.  
O plano de desenvolvimento é planeado, realizado e avaliado, quando 

necessário, em articulação com outros técnicos de educação, envolvendo os pais ou 
Encarregados de Educação e os alunos.  

As propostas constantes dos planos referidos anteriormente deverão ser 
realizadas e avaliadas pelos diferentes órgãos e intervenientes no processo, segundo 

o critério de adequação às situações diagnosticadas, os recursos disponíveis e os 
efeitos positivos nas aprendizagens.  

Os planos são objeto de avaliação contínua, participada e formativa, e de 
avaliação global, a realizar pelo Conselho Escolar, no final do ano letivo. 

 

9 SAÚDE E HIGIENE 

9.1 Seguro Escolar, saúde e higiene 

A Instituição contrata, anualmente, um seguro de acidentes escolar, que 

abrange todas as crianças que frequentam a instituição, conforme disposto na Portaria 
nº 413/99, de 8 de junho; 

O referido seguro não abrange objetos pessoais que as crianças possam utilizar 
ou trazer, como por exemplo: óculos, aparelhos, objetos de valor. Este cobre os 

seguintes casos:  
- Caso ocorra um acidente na escola ou 

- Um acidente em atividades autorizadas pela escola, como visitas de estudo, ou 

participação em atividades programadas, com a colaboração de outras 

entidades, nomeadamente, as autarquias locais, entre outros. 
• A ocorrência deve ser participada no prazo de 24 horas junto do órgão de 

gestão. 
•  A participação deve ser feita pelo professor/educador do aluno ou pelo 

professor/educador responsável que preencherá um formulário próprio. 
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• Em caso de deslocação às instalações de saúde, o acompanhamento será 
delegado a um professor/educador/funcionário, até à chegada do Encarregado de 

Educação. 
• Em caso de acidente no recinto escolar, e, se possível, os alunos serão 

encaminhados para o Centro de Saúde ou Hospital mais próximos da escola. 

• Mediante a gravidade do acidente, será solicitado o serviço de emergência 
médica. 

• Os primeiros socorros serão prestados pela(s) pessoa(s) responsável(eis) 

pelo aluno ou por outras, desde que habilitados para tal. Caso não seja possível, serão 
solicitados os serviços de emergência médica. 

• As despesas decorrentes (transportes, medicamentos ou outros) são da 

responsabilidade dos Encarregados de Educação, sendo depois reembolsados pelo 
seguro escolar na sua totalidade, excetuando os óculos (conforme a comparticipação 

estipulada).  
As crianças devem apresentar-se diariamente limpas, tanto no corpo como no 

vestuário. Os Encarregados de Educação são os primeiros responsáveis pela higiene 
dos alunos, caso contrário será considerado como um ato negligente.  

Quando uma criança não apresenta as condições de higiene (corporal, vestuário 
ou calçado) indispensáveis ao normal convívio com os colegas, o docente deve apelar 

ao respetivo Encarregado de Edução para que tome as medidas necessárias à 
supressão do problema.  

Se após três chamadas de atenção o problema persistir, o professor/educador 
deverá comunica-lo à direção da escola para que tome as devidas providências: 

• Advertência escrita aos encarregados de educação mencionando a 

necessidade de alterar a situação. 
•  Se o caso persistir, é feita uma comunicação aos órgãos e/ou instituições 

competentes para atuar na matéria (Segurança Social e Comissão de Crianças e Jovens 
em Risco).  
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9.2 Doenças/Alergias 

• As crianças com sinais evidentes de doença não deverão frequentar o 

estabelecimento de ensino.  
• As crianças portadoras de doenças infetocontagiosas não poderão frequentar 

o estabelecimento. Sempre que estejam em causa questões clínicas, nomeadamente 
doença de natureza infetocontagiosa, deverá a escola, obrigatoriamente, comunicar à 

respetiva Delegação Escolar e Direção Regional de Educação (ofício circular nº 5.0.0-

302/07). Só poderá voltar à escola mediante apresentação de atestado médico a 
comprovar o seu estado de saúde. 

•  No caso de se verificar que a criança, durante o horário de frequência do 
estabelecimento, apresenta sintomas de doença, tal situação será imediatamente 

comunicada aos Encarregados de Educação, devendo estes comparecerem na escola 
com a maior brevidade possível.  

• Se alguma criança for alérgica a qualquer substância/alimento/material, tal 

facto deverá ser comunicado pelo Encarregado de Educação, preferencialmente no ato 
da inscrição. Se for detetado posteriormente a esta data, trata-se de informação 

priviligeada a dar aos responsáveis da escola, em qualquer altura do ano.  
• Deve ser entregue uma declaração médica que justifique a situação 

(mencionada no ponto anterior) e advertenha para os cuidados a ter.  

 

9.3  Medicamentos 

• A medicação deverá ser tomada em casa.  
• Nos casos em que tal não seja possível, todos os medicamentos devem ser 

entregues, em mão, ao pessoal responsável pela criança na escola. Neste caso, aos 

professores/educadores, ou, na ausência destes, às auxiliares de ação educativa, 
assinando um termo de responsabilidade para o efeito. 

• Todos os medicamentos devem trazer escrito na embalagem o nome da 
criança, a hora da toma e a dosagem.  

• Os Encarregados de Educação devem trazer, obrigatoriamente, fotocópia da 

receita médica (no caso de antibióticos).  
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9.4 Alimentação 

 As crianças têm direito a uma alimentação cuidada e adaptada às suas 
especificidades culturais, mediante ementas mensais, elaboradas ou revistas por uma 

nutricionista ou outro profissional de saúde, e afixadas em local visível e acessível aos 
pais ou quem exerça as responsabilidades parentais; 

 A alimentação diária é constituída por almoço e lanche, sendo o valor de 

ambos incluídos no valor da mensalidade; 
 Crianças com restrições alimentares devem trazer declaração médica 

descritiva dessa limitação. Em alguns casos, mediante avaliação e parecer prévio, 
poderá ser solicitado aos pais que tragam alimentação específica; 

 As refeições são todas confecionadas na escola, pela cozinheira, com os 
produtos alimentares mais frescos. 

 A alimentação trazida de casa (lanches) deve respeitar e contribuir para a 
segurança alimentar das crianças, favorecendo uma alimentação equilibrada e 

saudável.  
 Os pais, ou quem exerça as responsabilidades parentais, devem ter em 

consideração, ao preparar os lanches, que quanto mais saudável for o lanche do seu 
filho, melhor será o seu progresso e disponibilidade para aprender, brincar e crescer, 

de forma saudável, também. 
 Os bolos festivos (de aniversário) devem ser confecionados em casa, de 

maneira a que quem os traz saiba exatamente os ingredientes que contém, garantido 
a segurança alimentar dos seus filhos e outros que o possam ingerir. 
 

10   DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 Alterações ao regulamento 

Nos termos do regulamento da legislação em vigor, os responsáveis do 1.º Ciclo, 
Pré-Escolar e Creche ou das estruturas prestadoras de serviços deverão informar e 

contratualizar com os Encarregados de Educação ou os seus representantes legais 

sobre quaisquer alterações ao presente regulamento, com a antecedência mínima de 
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30 dias relativamente à data da sua entrada em vigor, sem prejuízo do direito à 
resolução de contrato a que a estes assiste. 
 

10.2 Integração de lacunas 

Em caso de eventuais lacunas, as mesmas serão suprimidas pela entidade da 

instituição, tendo em conta a legislação/normativos em vigor sobre a matéria.  
 

10.3 Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor em setembro de 2019. 

 

 
 

A gerência 
 

__________________________ 
(Edite Pascoal) 

 

 
Presidente da Direção Pedagógica 

 
__________________________ 

(Marco Ferreira) 
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11   ANEXOS 
 


