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ESCOLA SECUNDÁRIA BARCELINHOS – 403787 

 
INFORMAÇÕES A PRESTAR AOS ALUNOS PELO DIRETOR DE TURMA 

Ano Letivo 2019 / 2020 

I. Órgãos de Administração e Gestão da Escola 
Os órgãos de administração e gestão da Escola são os seguintes: 

Conselho Geral 
Diretor 
Conselho Pedagógico 
Conselho Administrativo 

A direção da Escola é assegurada por um Diretor, que é coadjuvado por um Subdiretor e dois adjuntos. 

 
a)Duração dos períodos letivos: 

b) Interrupção das atividades letivas: 

1ª INTERRUPÇÃO – 18 DE DEZEMBRO DE 2019 A 3 DE JANEIRO  
2ª INTERRUPÇÃO – 24 DE FEVEREIRO A 26 DE FEVEREIRO 
3ª INTERRUPÇÃO – 30 de março a 13 de abril  

c)Momentos de avaliação e de classificação: 

1º MOMENTO – 17, 18 e 19 de Dezembro 
2º MOMENTO – 08, 09 e 10 de Abril.  
3º MOMENTO – 06 e 07 de Junho – 12º, 11º e 9ºanos. 

            19 – 28 de Junho – restantes anos. 

d) Afixação das pautas com as classificações de frequência: 

1º Período 2º Período 3º Período

Início Fim Início Fim Início
Fim –9º/

11º/
12ºano

Fim –  
7º, 8º e 10º 

anos

13 
setembro

17 
dezembro 6 janeiro 27 de 

março 14 abril 04 Junho 9 Junho

1º Momento 2º Momento 3º Momento

19 de Dezembro 10 de Abril
10 de Junho – 9º, 11º e 12ºanos  
28 de Junho – restantes anos
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1. Calendário Escolar

RECEÇÃO AOS ALUNOS
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2. Calendário de Provas de Aferição, Provas Finais e Exames Nacionais 

  

  

 
3. Regulamento Interno (síntese) ➔ na página da escola https://esbarcelinhos.pt 
3.1. Acesso e circulação no recinto escolar 

a) Pelo portão principal para professores, alunos e funcionários; 
b) Pelo portão de cima (viaturas) é expressamente proibido a entrada/saída a pessoas. 
c) Os alunos têm obrigatoriamente de fazer-se acompanhar do cartão de estudante/cartão magnético que os 

possa identificar. O cartão deverá ser diariamente validado na entrada e saída. 
d) Não é permitido o acesso de pessoas que, pelo seu porte e conduta, se presuma que irão perturbar o 

funcionamento da Escola. 
e) O controlo de acesso de pessoas ao recinto escolar é feito por um funcionário auxiliar de ação educativa 

durante o horário letivo da Escola. 
f) A saída da escola por parte dos alunos obedece aos seguintes princípios: 

▪ Os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória só podem sair da escola após o toque de saída do 
último tempo letivo do turno da manhã ou do turno da tarde; 

▪ Excecionalmente, os alunos referidos anteriormente, desde que autorizados pelo respetivo encarregado de 
educação através de declaração, poderão sair da escola para o almoço; 
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3.2. Atendimento dos Pais e Encarregados de Educação 
a) O atendimento dos pais e encarregados de educação é feito pelos respetivos diretores de turma que para o 

efeito dispõem da sala 28 no Bloco A, R/Chão.  ➔ na próxima semana, a DT enviará a convocatória para a      
reunião. 

3.4. Funcionamento das Aulas 
a) O horário letivo da Escola é o que consta do quadro seguinte: 

b) No final dos tempos letivos ímpar (1, 3, 5, 7, 9, 11) os alunos não saem da sala, a não ser que tenham aulas a 
seguir numa sala diferente. 

3.5. Sistema Informático – Gestão Integrada de Administração Educativa – GIAE  
Este sistema permite: 
▪ a identificação e a informação de presença do aluno na escola. 
▪ o pagamento em todos os serviços e utilizando apenas o cartão magnético; elimina, por isso, a circulação de 

dinheiro no recinto escolar. 
▪ compra de refeições para o refeitório nos quiosques (junto à secretaria e ao bufete) utilizando para isso o 

cartão magnético. 
Algumas regram que todos devem cumprir para o bom funcionamento do sistema. 
a) Os alunos têm obrigatoriamente de fazer-se acompanhar do cartão de estudante/cartão magnético para poder 

entrar na escola (identificação) e para aquisição de bens e serviços no recinto escolar. 
b) Se por alguma razão o utente não for portador do cartão terá que se deslocar aos Serviços Administrativos para 

obter um cartão provisório. 
c) Se o utente perder o cartão magnético informará de imediato a Secretaria para que este seja desativado e, 

assim, não seja utilizado indevidamente por outros utentes. 
d) Se perder ou danificar o cartão magnético terá de adquirir nos serviços administrativos uma segunda via. 
3.6. Biblioteca 
a) A biblioteca está situada no 2º piso do Bloco A. 
b) O acesso à biblioteca é livre. 
c) A biblioteca tem o seguinte horário: das 08h30 às 17h30. 
d) Todos os alunos têm acesso à Internet na biblioteca mediante inscrição prévia. 

ENTRADA
SAÍDATempos 

Letivos
1º Toque 2º Toque

1º 8.20 8.30 9.05
2º 9.05 9.50

INTERVALO         15 min
3º 10.05 10.10 10.50
4º 10.50 11.35

INTERVALO         10min
5º 11.45 11.50 12.30
6º 12.30 13.15

7º 13.30 13.40 14.15
8º 14.15 15.00

INTERVALO         10 min
9º 15.05 15.10 15.50

10º 15.50 16.35
INTERVALO         10 min

11º 16.45 16.55 17.30
12º 17.30 18.15
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3.7. Serviços Administrativos (Secretaria) 
a) A secretaria tem o seguinte horário de atendimento: de 2ª a 6ª feira das 09h30 às 17h30. 
b) O pessoal administrativo fornecerá esclarecimentos, do seu foro, às dúvidas colocadas pelos alunos. 
3.8. Papelaria 
a) A papelaria encontra-se situada no Bloco D. 
b) A papelaria funciona entre as 8h e 15min e as 17h e 30 min. 
c) É na papelaria que se carrega o cartão magnético. 
d) A tabela de preços dos artigos é afixada em local visível e no interior da papelaria. 
e) É na papelaria que se encontra a fotocopiadora para a reprodução de documentos para os alunos. 
3.9. Bufete 
a) O bufete encontra-se situado no Bloco D. 
b) O bufete funciona de acordo com o horário letivo da Escola. 
c) Os professores, alunos e pessoal não docente têm acesso ao bufete onde podem consumir diversos produtos 

alimentares. 
d) A tabela de preços dos produtos é afixada em local visível e no interior do bufete. 
e) A aquisição dos produtos é feita através do desconto no cartão magnético que deverá ser carregado 

antecipadamente na papelaria. 
3.10. Refeitório 
a) O refeitório ocupa todo o Bloco E. 
b) As refeições são servidas entre as 12h15m e as 13h30m. 
c) A aquisição de refeições é feita antecipadamente nos quiosques (junto à secretaria e ao bufete) utilizando para 

isso o cartão magnético; é possível adquirir a refeição no próprio dia até às 10h05 (com multa); não é editado 
qualquer senha; a aquisição da senha fica registada no sistema informático. 

d) O acesso às refeições faz-se perante a passagem do cartão magnético no leitor de cartão e o sistema informará 
o funcionário da aquisição ou não da refeição. 

e) O custo de cada senha é determinado por lei, bem como a multa a aplicar se a senha não for adquirida 
antecipadamente. 

f) Os alunos podem consultar nos quiosques as ementas referentes à semana a decorrer e seguinte. 
g) Por razões de saúde, devidamente comprovadas, e a pedido do interessado, pode ser confecionada uma 

refeição de dieta.  
h) Os alunos poderão solicitar previamente dieta vegetariana na secretaria da escola 
3.12. Algumas regras básicas e fundamentais 

a) Zelo das instalações escolares e do parque informático; 
b) Cumprimento rigoroso das regras básicas de funcionamento da escola, dos horários e do comportamento na sala 
de aula; 
c) Obrigatoriedade do cumprimento das regras estipuladas no R. I. sobre a indisciplina e maus comportamentos na 
sala de aula; 
d) Atenção ao definido na legislação sobre faltas: aviso com a devida antecedência ao Diretor; ausência do serviço 
sem justificação nem aviso, é falta injustificada; as faltas na componente não lectiva obedecem às mesmas regras; 
e) Não serão toleradas aos docentes qualquer tipo de pedido de justificação e discussões com os assistentes 
operacionais na marcação de faltas ou no cumprimento de outras tarefas atribuídas pelo director, seja em qual for a 
função ou o sector. 
f) As permutas e as reposições de aulas serão comunicadas e autorizadas pela Direcção Executiva. 
g) Troca de salas e outros espaços da escola terão de ser comunicados e autorizados pela Direcção. 
h) Atenção ao cumprimento dos Deveres do pessoal docente – Secção II do ECD e ao Estatuto disciplinar dos 
Funcionários Públicos – capítulo II do Decreto-Lei nº 58/2008 de 9 de Setembro. 
 i) As portas das salas de aula têm de estar sempre fechadas nos intervalos, sendo o professor o primeiro a entrar e 
o último a sair da sala de aula, verificando o estado do material e depois de todos os alunos saírem. 
 j) Não é permitido tomar alimentos na sala de aula. 
l) O Professor deve zelar pela limpeza da sala, bem como não permitir riscar as mesas e as paredes. 
m) Cumprir de uma forma clara todas as tarefas relativa a Testes e outros trabalhos de avaliação dos alunos – de 
acordo com os critérios gerais e específicos aprovados pelo Conselho Pedagógico. 
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4. Plano Anual de Atividades e Atividades de Enriquecimento Curricular 
Nesta Escola são dinamizados vários Clubes e Projetos por vários professores destinados ao apoio aos alunos e 

outros nos quais se podem inscrever.  

5. CÓDIGO DE CONDUTA DOS ALUNOS➔ na página da escola https://esbarcelinhos.pt, menu alunos 

I - EM SALA de AULA 
1- O aluno deve ser assíduo e pontual entrando e saindo de forma organizada na sala de aula. 
2- Cada aluno ocupará o lugar que lhe foi distribuído, de acordo com as necessidades educativas. 
3- A postura do aluno, quando sentado na carteira, deverá ser o mais correta possível. 
4- Na sala de aula, o aluno não pode usar boné nem capucho. 
5- O aluno está impedido de usar quaisquer aparelhos tecnológicos (como telemóveis, smartphones, tablets, 
entre outros) que impeçam o normal desenvolvimento da aula excetuando situações particulares em que o  
docente os requisite para o desenvolvimento de atividades. 
6- Durante a realização de testes de avaliação, o aluno não pode ter junto de si quaisquer sistemas de 
comunicação moveis (como telemóveis, smartphones, tablets, entre outros). Os portadores destes objetos terão  
de os colocar no recipiente destinado para o efeito, sendo que estes equipamentos deverão aí ser  
colocados devidamente desligados. 
7- Os alunos são responsáveis pelos seus objetos pessoais (como dinheiro, objetos de valor,  
equipamentos desportivos, vestuário, entre outros). 
8- O aluno não pode mascar pastilha elástica, consumir rebuçados, chupas, alimentos e bebidas (exceto água, 
quando necessário) na sala de aula. 
9- O aluno não pode colocar a mochila em cima da mesa. 
10- Durante a aula, o aluno não pode arremessar qualquer tipo de objeto. Sempre que necessitar de pedir  
algum objeto, deverá pedir autorização ao professor e agir em conformidade com a resposta do docente. 
11- O aluno deve estimar o seu material, o da escola e não deve mexer nos afazeres/ materiais do colega  
sem a autorização deste. 
12- Ao entrar e sair das aulas, o aluno deve fazê-lo de modo organizado, sem barulho e só com a  
autorização do professor. 
13- Cada aluno deve participar corretamente, pondo o dedo no ar e esperar a sua vez, não interrompendo o 
docente e/ou o colega que estiver a intervir. 
14- O aluno deve respeitar a opinião dos colegas e professores, contribuindo para um bom ambiente na sala de aula. 
15- Cada aluno é responsável pela arrumação e limpeza do local onde se encontra e deve deixar limpa a sua mesa 
 e a sua cadeira arrumada. 
16- O aluno não deve usar qualquer tipo de linguagem inapropriada no recinto escolar. 
17- O aluno deve respeitar e cumprir as regras específicas de cada disciplina. 
18- Sempre que o aluno não respeite estas regras e outras, seguir-se-ão os procedimentos previstos na  
lei/ regulamento interno. 

Clubes & Projetos
Desporto Escolar: ténis de mesa e voleibol ERASMUS+
Clube de Canoagem Revista Schola - Publicações
Modalidade de BTT – Desporto Escolar Rádio Escola
Clube do Voluntariado Eco-Escolas
Clube da Proteção Civil PES
Clube de Teatro Parlamento dos Jovens
Clube da Robótica
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II - EM RECINTO ESCOLAR 
1- O aluno tem de respeitar a autoridade ou as instruções do pessoal docente e não docente. 
2- O aluno não pode praticar atos violentos que atentem contra a integridade física do professor, colegas  
ou do pessoal não docente. 
3- O aluno só pode jogar à bola no campo de jogos. 
4- O aluno tem de preservar, conservar e manter asseadas as instalações, mobiliário e espaços verdes  
da escola, fazendo uso correto dos mesmos. 
5- Durante o período letivo, o aluno não pode sair da escola (abandonar o recinto escolar) sem autorização 
 do Encarregado de Educação ou da Direção da escola. 
6- O aluno não pode possuir/consumir substâncias aditivas, drogas, tabaco e bebidas alcoólicas e/ou promover 
 tráfico, facilitação e consumo destas substâncias. 
7- O aluno/a não pode transportar materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos passíveis 
 de poderem causar danos físicos ou psicológicos aos membros da comunidade educativa. 
8- O aluno não pode utilizar equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, equipamentos, programas  
ou aplicações informáticas, em locais não autorizados da escola. 
9- O aluno não pode captar nem divulgar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas  
e de membros da comunidade educativa, sem autorização. 
10- O aluno/a deve apresentar-se com vestuário adequado, em função da idade, da dignidade do espaço e  
da especificidade das atividades escolares, respeitando as regras estabelecidas na escola. 
11- O aluno não pode participar ou apoiar a prática de jogos a dinheiro no espaço escolar. 
12- Sempre que o aluno não respeite alguma regra deste código, seguir-se-ão os procedimentos disciplinares 

previstos na lei/regulamento interno. 

4. Acesso e circulação no recinto escolar 
a) Pelo portão principal para professores, alunos e funcionários; 
b) Pelo portão de cima (viaturas) é expressamente proibido a entrada/saída a pessoas. 
c) Os alunos têm obrigatoriamente de fazer-se acompanhar do cartão de estudante/cartão 

magnético que os possa identificar. O cartão deverá ser diariamente validado na entrada e 
saída. O não respeito desta normal poderá objeto de processo disciplinar. 

d) Não é permitido o acesso de pessoas que, pelo seu porte e conduta, se presuma que irão perturbar 
o funcionamento da Escola. 

e) O controlo de acesso de pessoas ao recinto escolar é feito por um funcionário auxiliar de ação 
educativa durante o horário letivo da Escola. 

f) A saída da escola por parte dos alunos obedece aos seguintes princípios: 
▪ Os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória só podem sair da escola após o toque de 

saída do último tempo letivo do dia; 
▪ Excecionalmente, os alunos referidos anteriormente, desde que autorizados pelo respetivo 

encarregado de educação através de declaração, poderão sair da escola para o almoço; 
▪ Os alunos não sujeitos ao cumprimento da escolaridade obrigatória podem sair da escola salvo 

indicação contrária do Encarregado de Educação. 

NOTA IMPORTANTE: A saída voluntária do aluno da escola dentro do período letivo é da 
inteira responsabilidade deste e do Encarregado de Educação. De salientar que, fora do 
portão da escola o seguro escolar não cobre qualquer tipo de “acidente”. 

5. Atendimento dos Pais e Encarregados de Educação 
a. O atendimento dos pais e encarregados de educação é feito pelos respetivos diretores de turma 

que para o efeito dispõem da sala 28 no Bloco A, 1º piso. 
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b. Só em casos excecionais os professores diretores de turma ou qualquer outro docente deverão 
encaminhar o atendimento dos pais e encarregados de educação para a Direção, a fim de serem 
tratados assuntos relacionados com os seus educandos. 

6. Direitos dos Alunos 
1.O aluno tem direito a: 

a)Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa; 
b)Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em condições de 
efetiva igualdade de oportunidades no acesso; 
c) Usufruir do projeto educativo que lhe proporcione as condições para o seu pleno desenvolvimento 
físico, intelectual, moral, cultural e cívico e para a formação da sua personalidade; 
d)Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e no 
desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 
e)Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o voluntariado em favor da 
comunidade em que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser 
estimulado nesse sentido; 
f)Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma planificação 
equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente as que contribuem para o 
desenvolvimento cultural da comunidade; 
g) Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social escolar, de um sistema de apoios que lhe 
permitam superar ou compensar as carências do tipo sociofamiliar, económico ou cultural que 
dificultem o acesso à escola ou o processo de ensino; 
h)Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e distingam o mérito; 
i) Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas necessidades escolares ou à sua 
aprendizagem, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços especializados 
de apoio educativo; 
j)Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e moral; 
k)Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido ou 
manifestada no decorrer das atividades escolares; 
l)Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo 
individual, de natureza pessoal ou familiar; 
m)Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de administração e gestão 
da escola, na criação e execução do respetivo projeto educativo, bem como na elaboração do 
regulamento interno; 
n)Eleger os seus representantes para os órgãos, cargos e demais funções de representação no âmbito 
da escola, bem como ser eleito, nos termos da lei e do regulamento interno da escola; 

o)Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos professores, 
diretores de turma e órgãos de administração e gestão da escola em todos os assuntos que 
justificadamente forem do seu interesse; 
p)Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos livres; 
q)Ser informado sobre o regulamento interno da escola e, por meios a definir por esta e em termos 
adequados à sua idade e ao ano frequentado, sobre todos os assuntos que justificadamente sejam do 
seu interesse, nomeadamente sobre o modo de organização do plano de estudos ou curso, o programa 
e objetivos essenciais de cada disciplina ou área disciplinar e os processos e critérios de avaliação, 
bem como sobre a matrícula, o abono de família e apoios socioeducativos, as normas de utilização e 
de segurança dos materiais e equipamentos e das instalações, incluindo o plano de emergência, e, em 
geral, sobre todas as atividades e iniciativas relativas ao projeto educativo da escola; 
r)Participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do respetivo regulamento interno; 
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s)Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e heteroavaliação; 
t) Beneficiar de medidas, a definir pela escola, adequadas à recuperação da aprendizagem nas 
situações de ausência devidamente justificada às atividades escolares. 
2. A fruição dos direitos consagrados nas suas alíneas g), h) e r) do número anterior pode ser, no todo 
ou em parte, temporariamente vedada em consequência de medida disciplinar corretiva ou 
sancionatória aplicada ao aluno, nos termos previstos no presente Estatuto. 
3.Os alunos têm ainda os seguintes direitos específicos: 
a)Realizar, num mesmo dia, apenas um teste para avaliação sumativa; 
b) Realizar três testes, no máximo quatro, para avaliação sumativa, no período duma semana; 
c) Poder ausentar-se da sala de aula com permissão do docente, por um curto intervalo de tempo, 
para satisfazer necessidades fisiológicas sanitárias. 
d) Participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do presente regulamento interno. 

6. Deveres dos Alunos 
Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de discernimento, pela 

componente obrigacional inerente aos direitos que lhe são conferidos no âmbito do sistema educativo, 
bem como por contribuírem para garantir aos demais membros da comunidade educativa e da escola os 
mesmos direitos que a si próprio são conferidos, em especial respeitando ativamente o exercício pelos 
demais alunos do direito à educação. 

1. O aluno tem o dever, sem prejuízo do disposto no número anterior de: 
a) Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral; 
b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das atividades 

escolares; 
c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino e aprendizagem; 
d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa; 
e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa; 
f) Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente; 
g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de todos os 

alunos; 
h) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como nas 

demais atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos; 
i) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade educativa; 
j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as 

circunstâncias de perigo para a integridade física e psicológica dos mesmos; 
k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e 

espaços verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos; 
l) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa; 
m) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de 

educação ou da direção da escola; 
n) Os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória só podem sair da escola após o toque de 

saída do último tempo letivo do dia; 
o) Excecionalmente, os alunos referidos anteriormente, desde que autorizados pelo respetivo 

encarregado de educação através de declaração, poderão sair da escola; 
p) Os alunos não sujeitos ao cumprimento da escolaridade obrigatória podem sair da escola salvo 

indicação contrária do Encarregado de Educação; 
q) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração; 
r) Conhecer e cumprir o estatuto do aluno, as normas e funcionamento dos serviços da escola e o 

regulamento interno da mesma; 
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s) 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. 

t) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos, 
passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou 
poderem causar danos físicos ou morais aos alunos ou a terceiros. 

u) Não utilizar telemóveis, aparelhos de leitura e gravação de imagem e som em todos os blocos e 
ginásio. 

v) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de outros meios de 
comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos; 

w) Não praticar qualquer ato ilícito; 
x) Apresentar -se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à dignidade do espaço e 

à especificidade das atividades escolares, no respeito pelas regras estabelecidas na escola; 
y) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em 

equipamentos ou instalações da escola ou outras onde decorram quaisquer atividades decorrentes 
da vida escolar e, não sendo possível ou suficiente a reparação, indemnizar os lesados 
relativamente aos prejuízos causados; 

z) Sempre que a pontualidade do aluno seja motivada pelos transportes público, o aluno deve 
apresentar uma declaração comprovativa; 

aa) Ser diariamente portador do cartão de estudante e da caderneta escolar; 
bb) Não permanecer nos intervalos junto ao portão principal da escola; 
cc) Não participar ou apoiar a prática de jogos a dinheiro em qualquer espaço escolar; 
dd) Não fumar nos espaços escolares. 

7. Prémios de Mérito 
Podem ser distinguidos alunos que, em cada ciclo de escolaridade, sendo-lhes atribuído o 

QUADRO DE EXCELÊNCIA: decisão fundamentada nos seguintes fatores: 
Aproveitamento: média final de 4,50 ou superior, ponderada pela carga horária semanal das 

disciplinas frequentadas (exceto EMRC).   
A) Comportamento: bom, muito bom ou exemplar; 
B) Assiduidade: limite de 1/3 de faltas injustificadas às disciplinas. 
C) Pontualidade 

QUADRO DE VALOR:  
Há um proponente (professor ou outro), que propõe o aluno com base no seguinte: 

A) Mérito por participação de relevo, nomeadamente, em atividades escolares, projetos ou clubes 
em que evidenciem desempenhos de excelência nas atividades de enriquecimento curricular, 
incluindo a produção de trabalhos originais e/ou contribuam para a projeção da escola na 
comunidade envolvente.

B) Mérito por manifestar atitudes e comportamentos de relevo em que se evidenciem valores 
humanitários e de solidariedade em benefício da comunidade.

C) Mérito na superação excecional das dificuldades de aprendizagem ou outras.
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 Depois, o Conselho de Turma analisa a situação do aluno e reconhece, ou não, o mérito/ valor do mesmo 
com base nos seguintes fatores:  
A) Comportamento 
B) Assiduidade 
C) Pontualidade 
D) Resultados escolares 

8.FREQUÊNCIA E ASSIDUIDADE DE ACORDO COM O NOVO ESTATUTO DO ALUNO 
1) Faltas: 
a) A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória, ou 

facultativa caso tenha havido lugar a inscrição. 
b) A não comparência do aluno a uma aula, ou a outra atividade de frequência obrigatória, ou 

facultativa caso tenha havido lugar a inscrição, determina a marcação de uma falta. 

2) São faltas justificadas as dadas pelos seguintes motivos: 
a ) Doença do aluno, devendo esta ser declarada por médico se determinar impedimento superior a 
cinco dias úteis; 
b ) Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagioso de pessoa que coabite com o 

aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente; 
c ) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por falecimento de 

familiar, previsto no regime do contrato de trabalho dos trabalhadores que exercem funções 
públicas; 

d ) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior; 
e ) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não possa 

efetuar-se fora do período das atividades letivas; 
f ) Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, comprovadamente, tal 

assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa; 
g ) Comparência a consultas pré-natais, período de parto e amamentação, tal como definido na Lei 

n.º 90/2001, de 20 de agosto; 
h ) Ato decorrente da 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 ) Preparação ou participação em competições desportivas de alunos integrados no subsistema do 
alto rendimento, nos termos da legislação em vigor, bem como daqueles que sejam 
designados para integrar seleções ou outras representações nacionais, nos períodos de 
preparação e participação competitiva, ou, ainda, a participação dos demais alunos em 
atividades desportivas e culturais quando esta seja considerada relevante pelas respetivas 
autoridades escolares; 

j ) Participação em atividades associativas, nos termos da lei; 
k ) Cumprimento de obrigações legais; 

  l ) Outro facto impeditivo da presença na escola, desde que, comprovadamente, não seja imputável 
ao aluno ou seja, justificadamente, considerado atendível pelo diretor de turma ou pelo professor 
titular de turma. 

3) Pedido de justificação das faltas: 
4) É apresentado por escrito pelos pais ou encarregado de educação ou, quando o aluno for maior de 

idade, pelo próprio, ao diretor de turma ou ao professor titular da turma, com indicação do dia, 
hora e da atividade em que a falta ocorreu, referenciando-se os motivos justificativos da mesma na 
caderneta escolar, tratando-se de aluno do ensino básico, ou em impresso próprio, tratando-se de 
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aluno do ensino secundário ou profissional. 
a)O diretor de turma deve solicitar, aos pais ou encarregado de educação, ou ao aluno, quando maior, 

os comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da falta, devendo, igualmente, 
qualquer entidade que para esse efeito for contactada, contribuir para o correto apuramento dos 
factos. 

b)A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos 
restantes casos, até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da mesma. 

5) Nos casos em que, decorrido o prazo referido no ponto 3) c), não tenha sido apresentada 
justificação para as faltas, ou a mesma não tenha sido aceite, deve tal situação ser comunicada 
no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito, aos pais ou encarregados de 
educação ou, quando maior de idade, ao aluno, pelo diretor de turma ou pelo professor de turma. 

6) As faltas dadas por motivos previstos no ponto 2.a) são sempre de relevação obrigatória, desde que a 
respetiva justificação, acompanhada da correspondente comprovação, obedeça ao estabelecido no 
ponto 3).c). 

7) Quanto aos outros tipos de faltas, elas poderão ou não ser relevadas, tendo em consideração os 
motivos que as determinaram. 

EXCESSO GRAVE DE FALTAS 
8) As faltas injustificadas não podem exceder o dobro do número de tempos letivos semanais, por 

disciplina. 
9) 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 diretor de turma 
ou pelo professor titular de turma. 

10) Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à escola, e 
sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva comissão de proteção de 
crianças e jovens deve ser informada do excesso de faltas do aluno, assim como dos procedimentos 
e diligências até então adotados pela escola, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua 
falta de assiduidade. 

EFEITOS DAS FALTAS 
11)Verificada a existência de faltas dos alunos, a escola pode promover a aplicação da medida ou 

medidas corretivas previstas que se mostrem adequadas. 
12)A violação do limite de faltas injustificadas previsto no ponto 7) obriga ao cumprimento de um plano 

de recuperação, que incidirá sobre a disciplina ou disciplinas em que ultrapassou o referido limite de 
faltas e que permita recuperar o atraso das aprendizagens. 

13)O recurso ao plano de recuperação previsto nos números anteriores apenas pode ocorrer uma única 
vez no decurso de cada ano letivo. 

14)O cumprimento do plano de recuperação por parte do aluno realiza-se em período suplementar ao 
horário letivo, competindo ao conselho pedagógico definir os termos da sua realização; 

15)O previsto no número anterior não isenta o aluno da obrigação de cumprir o horário letivo da turma 
em que se encontra inserido. 

AUSÊNCIA DO MATERIAL NECESSÁRIO 
16)O dever de assiduidade e pontualidade  implica para o aluno a presença e a pontualidade na sala de 

aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar munido do material didático ou equipamento 
necessários, de acordo com as orientações dos professores, bem como uma atitude de empenho 
intelectual e comportamental adequada, em função da sua idade, ao processo de ensino. 

A marcação e controlo da falta de pontualidade é da responsabilidade do professor da disciplina, que 
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procederá à marcação de uma falta de presença à 4ª vez que se verifique, injustificadamente, o 
incumprimento da pontualidade 

AÇÕES DISCIPLINARES 
- A violação pelo aluno de alguns dos deveres previstos no Estatuto do  Aluno (Lei  nº51/2012) e no 

Regulamento  Interno da Escola, que se revelem perturbadores do funcionamento normal das 
atividades da Escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração 
disciplinar, a qual pode levar mediante processo disciplinar, à aplicação de medida disciplinar.  

- Existem dois tipos de medidas disciplinares:  
 

-Na situação de ordem de saída da sala de aula, devem ser adotados os procedimentos previstos no 

Regulamento do CA/GAMC (Centro de Aprendizagens e Gabinete de Apoio e Mediação de Conflitos) e no 
Regulamento Interno. 
Pela primeira vez este ano letivo, há um tempo no horário do DT, coincidente com um tempo livre da 
turma, durante o qual poderá chamar um aluno, um grupo ou a turma toda para tratar de assuntos 
relacionados com a turma, nomeadamente prevenção da indisciplina ou aplicação de medidas disciplinares. 

CANTINA:  
As refeições são servidas entre as 12h15m e as 13h30m. 

a) A aquisição de refeições é feita antecipadamente nos quiosques (junto à secretaria e ao bufete) 
utilizando para isso o cartão magnético; é possível adquirir a refeição no próprio dia até às 
10h05 (com multa); não é editada qualquer senha; a aquisição da senha fica registada no 
sistema informático. 

b) O acesso às refeições faz-se perante a passagem do cartão magnético no leitor de cartão e o 
sistema informará o funcionário da aquisição ou não da refeição. 

c) O custo de cada senha é determinado por lei, bem como a multa a aplicar se a senha não for 
adquirida antecipadamente. 

d) Os alunos podem consultar nos quiosques as ementas referentes à semana a decorrer e seguinte. 
e) A pedido do interessado, pode ser confecionada uma refeição de dieta. 

Revista “SCHOLA” 
Esta Escola edita anualmente uma revista escolar, a SCHOLA, da qual já se publicaram 26 

números que obtiveram bastante sucesso, dentro e fora da comunidade escolar. Desde já apelamos aos 
alunos para que colaborem ativamente, em conjunto com os professores e funcionários na organização do 
próximo número. 

UM BOM ANO LETIVO PARA TODOS!
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Medidas Corretivas 
■ Advertência 
■ Apoio ao serviço de manutenção da escola 
■ Apoio ao serviço de manutenção de salas de aula 
■ Apoio ao serviço de manutenção de jardins 
■ Condicionamento no acesso a certos espaços escolares 

ou na utilização de certos materiais e equipamentos  
■ Interdito de participar em atividades extracurriculares 

ou visitas de estudo 

Medidas Sancionatórias 
  

■ Repreensão registada.  
■ Suspensão da Atividade letiva até 3 dias 

úteis. 
■ Suspensão da Atividade letiva entre 4 e 12 

dias úteis. 
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