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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1. O Regulamento Interno pretende contribuir para melhorar o funcionamento da vida escolar e o
relacionamento no seio da comunidade educativa. A obrigatoriedade do seu cumprimento não retira
a  capacidade  crítica  de  todos  os  intervenientes.  É  constituído  por  normas  precisas  e  objetivas,
destinadas a assegurar uma gestão cuidada e enquadrada pelas normas gerais dos diferentes setores
e serviços da vida escolar.

A elaboração do regulamento interno deve contemplar a possibilidade de introduzir os ajustamentos
necessários, sempre que a comunidade escolar o considere conveniente.

CAPÍTULO II

1. Âmbito da Aplicação

O presente regulamento interno aplica-se neste estabelecimento de educação de ensino a docentes e
não docentes  (alunos,  visitantes  e  a  outros utilizadores  mesmo que ocasionais),  bem como aos
órgãos de administração e gestão.

2. Princípios Orientadores

a) Cooperativismo entre todos os trabalhadores, docentes e não docentes e alunos frequentadores
deste estabelecimento de ensino;

b) Democraticidade e participação de todos os intervenientes no processo educativo;

c)  Primado  de  critérios  de  natureza  pedagógica  e  científica  sobre  critérios  de  natureza
administrativa;

d) Estabilidade e eficiência da gestão escolar;

e) Transparência dos atos de administração e gestão.

CAPÍTULO III

A administração  e  gestão  deste  estabelecimento  são  asseguradas  por  órgãos  próprios,  os  quais
orientam a sua ação segundo os princípios fixados na lei e no regulamento interno.

A Direção  é  o  órgão  de  administração  e  representação  da  Cooperativa,  constituído  por  três
membros: um presidente, um tesoureiro e um secretário.

O Conselho Fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da Cooperativa, composto por um presidente
e dois vogais.



A Direção Pedagógica é constituída por três elementos designados pela Direção da Cooperativa,
assumindo um a coordenação da Infantil e do Pré-escolar e os outros dois a coordenação do 1º Ciclo
de Aprendizagem.

A Direção Pedagógica reúne, pelo menos, de três em três com o corpo docente e tem a competência
da orientação da ação educativa do estabelecimento de ensino.

O  Conselho  Pedagógico  integra  os  membros  da  Direção  Pedagógica  e  todos  os  educadores  e
professores em exercício na escola, competindo-lhe discutir e tomar decisões sobre a ação educativa
em curso nas diversas salas de aula, bem como estabelecer os projetos de sala e/ou de escola a
desenvolver com os alunos ao longo do ano letivo.

Em sede de Conselho Pedagógico procede-se também à avaliação de cada período letivo por parte
de todos os docentes em reuniões trimestrais.

CAPÍTULO IV

1. Direitos dos Docentes/Obrigações

a) Direito de participação no processo educativo e nas decisões de foro pedagógico.
b) Direito à formação e informação para o exercício da função educativa.
c) Direito ao apoio técnico, material e documental necessário ao exercício da sua atividade.
d) Direito à segurança na atividade profissional.
e) Direito a ser informado sobre a vida escolar, decisões e outros assuntos do seu interesse.
f) Direito a ser tratado com respeito.

1.1 Deveres Gerais dos Docentes

a) Ser correto com os alunos, pessoal não docente e demais membros da comunidade educativa.
b) O dever da lealdade - consiste em desempenhar as suas funções em subordinação aos objetivos
do serviço.
c) O dever da obediência - consiste em acatar e cumprir as ordens dos seus legítimos superiores
hierárquicos.
d) O dever do sigilo - consiste em guardar segredo profissional relativo aos fatos de que tenha
conhecimento em virtude do exercício das suas funções e que não se destinem a ser do domínio
público.
e) Ser assíduo e pontual.
f) Cumprir o regulamento interno.

1.2 Deveres Específicos dos Docentes em Sala de Aula

a) Contribuir para a formação e realização integral dos alunos, promovendo o desenvolvimento das
suas capacidades, estimulando a autonomia e a criatividade, incentivando a formação de cidadãos
civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida da comunidade.



b)  Colaborar  com  todos  os  intervenientes  no  processo  educativo,  favorecendo  a  criação  e
desenvolvimento de relações de respeito mútuo em especial entre docentes, alunos, encarregados de
educação e pessoal não docente.

c) Participar na organização e assegurar a realização das atividades educativas, visando um ensino
de qualidade através do estudo, da reflexão, da discussão e da crítica.

d) Gerir o processo de ensino e de aprendizagem no âmbito dos programas definidos.

e)  Desenvolver  com  os  alunos  uma  relação  favorável  à  criação  de  um  ambiente  propício  à
transmissão de conhecimentos e à aquisição de atitudes e valores.

2. Direitos do Pessoal Não Docente/Obrigações

a) Ser tratado com correcção por toda a comunidade educativa.

b) Ser informado sobre toda a legislação que diga respeito à sua atividade profissional.

c) Conhecer atempadamente e de forma clara as tarefas a desempenhar. 

d)  Apresentar  sugestões  e  ser  apoiado  e  esclarecido  pelos  órgãos  competentes  sobre  qualquer
assunto ou problema relativo à sua vida profissional.

e) Participar livremente em todas as iniciativas de caráter formativo, sem prejuízo do serviço que
lhe tenha sido distribuído.

2.1 Deveres Gerais do Pessoal Não Docente

a) Ser correto com os alunos, professores e demais membros da comunidade educativa.

b) Cumprir o que está superiormente legislado bem como o regulamento interno.

c) O dever de lealdade - consiste em desempenhar as suas funções em subordinação aos objetivos
do serviço.

d) O dever de sigilo - consiste em guardar segredo profissional relativo aos fatos de que tenha
conhecimento em virtude do exercício das suas funções e que não se destinem a ser do domínio
público.

e) Ser assíduo e pontual.

f) Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, numa perspetiva de
desenvolvimento pessoal e profissional.

2.2 Deveres Específicos

a) Respeitar e fazer-se respeitar por todos os elementos da comunidade educativa.



b) Empenhar-se e responsabilizar-se pelo cumprimento das tarefas que lhe forem atribuídas.

c) Intervir com vista à resolução do problema quando presencie atitudes menos corretas dos alunos
nos  espaços  escolares,  designadamente  brincadeiras  violentas  e  danos  causados  a  pessoas  ou
equipamentos.

d) Contribuir para a plena formação, realização bem-estar e segurança dos alunos, orientando-os
com correcção, firmeza e serenidade.

e) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo, na identificação de situações de
qualquer carência ou necessidade de intervenção urgente.

2.3 Medidas Disciplinares

Sempre  que  o  comportamento  de  algum  funcionário  contrarie  as  normas  de  conduta  e  de
convivência,  traduzindo-se  num incumprimento  dos  seus  deveres  gerais  ou  específicos,  devem
tomar-se as seguintes medidas:

a) Advertência ao funcionário por parte dos órgãos dirigentes;

b) Discussão do problema em sede pedagógica;

c) Discussão do problema em sede de assembleia de cooperativa;

d) Comunicação escrita de repreensão com direito a contraditório, igualmente por escrito;

e) Na sequência de qualquer das alíneas anteriores, instauração de processo disciplinar conducente a
suspensão e, no limite, a despedimento. 

3. Direitos e Deveres do Alunos

O estatuto do aluno compreende os direitos e deveres gerais consagrados na legislação aplicada e os
especiais definidos no presente regulamento interno.

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.

3.1 O direito à educação e a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no
acesso e sucesso escolares, compreende os seguintes direitos do aluno:

a) Ter acesso a uma educação de qualidade, em condições de efetiva igualdade de oportunidades no
acesso, de forma a propiciar a realização de aprendizagens bem sucedidas.

b) Usufruir de um ambiente e de um projeto educativo que proporcionem as condições para o seu
pleno  desenvolvimento  físico,  intelectual,  moral,  cultural  e  cívico,  para  a  formação  da  sua
personalidade e da sua capacidade de auto-aprendizagem e de crítica consciente sobre os valores, o
conhecimento e a estética.



c) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no desempenho
escolar e ser estimulado nesse sentido.

d) Usufruir de um horário adequado ao ano frequentado, bem como de uma planificação equilibrada
das atividades curriculares.

e) Ser tratado com respeito e correção por qualquer elemento da comunidade escolar.

f) Ver salvaguardada a sua segurança na frequência escolar e respeitada a sua integridade física e
moral.

g)  Ser  pronta  e  adequadamente  assistido  em  caso  de  acidente  ou  doença  súbita  ocorrido  ou
manifestado no decorrer das atividades escolares.

h)  Ver  garantida  a  confidencialidade  dos  elementos  e  informações  constantes  do  seu  processo
individual, de natureza pessoal ou familiar.

j)  Ocupar  na  sala  de  aula  um  lugar  adequado  às  suas  características  de  audição,  visão  e
concentração.

l)  Os alunos  têm direito,  na  sala  de  aula  ou  fora  dela,  a  participar  em todas  as  atividades  de
aprendizagem ou com ele relacionadas.

m) Ter  direito a participar nas soluções respeitantes à turma através das reuniões de sala e nas
soluções respeitantes à comunidade educativa através das reuniões gerais de escola.

3.2 Deveres dos Alunos

a) O aluno deve comportar-se com correção, em todas as situações e espaços do estabelecimento,
respeitando os docentes,  os funcionários  e  os colegas,  tendo sempre presente  a  importância  do
diálogo para a resolução dos problemas.

b) Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos horários e das tarefas que lhe forem
atribuídas.

c) Respeitar o exercício do direito à educação e ensino dos outros alunos.

d) Tratar com correção todos os membros da comunidade educativa.

e) Seguir as orientações dos docentes relativas ao seu processo de aprendizagem.

f) Respeitar as instruções do pessoal docente e não docente.

g) Respeitar a propriedade dos bens de todos os elementos da comunidade educativa.

h) Respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade educativa.



i) Zelar pela preservação, conservação e asseio da sua escola nomeadamente no que diz respeito a
instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes, fazendo deles uso adequado e elegendo
responsáveis pelos mesmos.

j) Manter-se atento e interessado nas aulas, não as perturbando.

k) Não permanecer na sala de aula durante o intervalo a não ser com causa que o justifique.

3.3 Medidas Educativas Disciplinares

Sempre  que  o  comportamento  do  aluno  contrarie  as  normas  de  conduta  e  de  convivência,
traduzindo-se no incumprimento do dever geral ou especial,  revelando-se perturbador do regular
funcionamento da escola, devem tomar-se as seguintes medidas:

a) Advertência ao aluno.

b) Na sequência da alínea anterior, ordem de saída da aula – apenas quando se entenda que o aluno

não está em condições emocionais e/ou psicológicas de retirar qualquer proveito do trabalho que

está a ser desenvolvido em aula;

c) Discussão do problema em assembleia de sala;

d) Discussão do problema em assembleia de escola;

e) Na sequência de uma ou outra das alíneas anteriores, realização de tarefas e/ou actividades de

integração na escola ou na comunidade escolar – salvaguardadas que sejam a dignidade do aluno e a

construção positiva da sua auto imagem; 

f) Advertência comunicada ao Encarregado de Educação para medidas conjuntas;

CAPÍTULO V

1. Normas Gerais

1.1 Entradas e saídas

a) A escola abre às 8h00 e encerra às 19h00.

b) O período das atividades letivas é:
- manhã: 9h00 às 12h30
- tarde: 14h00 às 16h45

c) Durante o período de funcionamento da escola, não é permitida a saída da escola a nenhum
aluno, salvo se for acompanhado pelo Encarregado de Educação ou por quem este designar por
declaração escrita.



1.2 Vigilância dos recreios

O período dos recreios é o seguinte:

- 10h30 às 11h00 – recreio da manhã
- 12h45 às 14h00 – recreio do almoço
- 15h30 às 16h00 – recreio da tarde
- 16h45 às 17h15 – recreio final
- 17h15 às 19h00 – prolongamento vigiado por auxiliares

A vigilância dos recreios é feita, no período da manhã, pelos professores e educadores.
A vigilância do recreio do almoço é feita por dois vigilantes.
A vigilância do recreio da tarde é feita por dois auxiliares.  
A vigilância do recreio final é feita por três auxiliares.

Nos dias de chuva, as crianças ficam nas salas a fazer outro tipo de atividades.

1.3 Secretaria

A Secretaria funciona no seguinte horário:

- 9h00 às 12h00
- 14h00 às 16h00

1.4 Anuidade e Serviços Prestados 

A anuidade paga pela prestação obrigatória  de serviços durante o ano letivo será distribuída do
seguinte modo:

1ª Prestação – é paga no ato de inscrição pelos novos alunos e no mês de julho pelos alunos que já
frequentam a escola.
2ª Prestação – 1 a 8 de setembro;
3ª Prestação – 1 a 8 de outubro;
4ª Prestação – 1 a 8 de novembro;
5ª Prestação – 1 a 8 de dezembro;
6ª Prestação – 1 a 8 de janeiro;
7ª Prestação – 1 a 8 de fevereiro;
8ª Prestação – 1 a 8 de março;
9ª Prestação – 1 a 8 de abril;
10ª Prestação – 1 a 8 de maio;
11ª Prestação – 1 a 8 de junho;

Esta anuidade refere-se aos seguintes serviços:

- Atividades académicas regulares;
- Assistência de um pedo-psiquiatra;
- Material para atividades de expressão plástica;



-  Expressão Musical  infantil  e Expressão/Educação Musical  1º e  2º Ciclos -  professores
especializados ;
- Educação Físico Motora infantil, 1º e 2º Ciclos – professores especializados;
- Expressão Dramática infantil, 1º e 2º Ciclos – professora especializada;
- Inglês – a partir dos 4 anos;
- Filosofia com Crianças – a partir dos 5 anos;
- Computadores – a partir dos 5 anos;
- Seguro;
- Desgaste de Material.

Não estão incluídos na anuidade: 

-  Livros  escolares  e  material  didático  editado pela  escola  (Ex:  histórias  de matemática,
cadernos de fichas de matemática, novelas do programa de Filosofia);
- Transporte para visitas de estudo;
- Entrada em museus, exposições ou espectáculos não gratuitos para crianças;
- Espectáculos realizados por profissionais que se desloquem à escola;
- Acantonamentos – a partir do 2º ano do 1º Ciclo.

CAPÍTULO VI

1. Faltas ao Trabalho

1.1 Por doença:
Em caso de doença devem os trabalhadores comunicar imediatamente à escola e à Segurança Social
e requerer a respetiva baixa. 
As ausências por doença que não forem comunicadas à Segurança Social  serão descontadas no
vencimento.

1.2 Por outros motivos:
Serão consideradas justificadas as ausências que ocorrerem nas seguintes circunstâncias:
a) Por doença dos filhos ou cônjuge, desde que os trabalhadores tenham de lhes prestar assistência e
quando não tenham quem os possa substituir.
b) Por quaisquer outras razões igualmente importantes, desde que não sejam ultrapassadas as duas
faltas mensais.
c) Por motivo de trabalho no exterior relacionado com o ensino ou com a Cooperativa.

Nota: Quaisquer ausências que se verifiquem e que não estejam previstas nas alíneas anteriores
serão passíveis de desconto no vencimento. Ficam no entanto ressalvadas as ausências por motivo
de parto, casamento e morte de familiares, as quais serão regidas pelas leis do trabalho.



CAPÍTULO VII

Matrículas e faltas dos alunos

1. Matrículas

1.1 A matrícula será efetuada nos prazos estabelecidos pela Direção, de acordo com o
definido pela Sede de Agrupamento, e será renovada todos os anos.

1.2 A capacidade existente na escola é preenchida, dando prioridade sucessivamente
aos alunos que frequentaram a escola no ano letivo anterior, irmãos dos alunos, irmãos de
ex-alunos e filhos de ex-alunos.

2. Faltas

2.1  Os  pais  e  Encarregados  de  Educação  dos  alunos  são  responsáveis  pelo
cumprimento da frequência da escolaridade e do dever da assiduidade.

2.2 A falta de pontualidade no Pré-Escolar e no Ensino Básico poderá dar lugar à
marcação de uma falta.

2.3 Consideram-se faltas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos:

a) Doença do aluno, devendo ser apresentada declaração médica se se prolongar por mais de cinco
dias úteis;
b) Isolamento profilático determinado por doenças infecto-contagiosas;
c) Falecimento de familiar, dia de nascimento de irmão e dia imediatamente posterior;
d) Realização de tratamento ambulatório; 
e) Quaisquer outras situações específicas previstas na lei.

2.4 As faltas são justificadas pelos pais/Encarregados de Educação referenciando o
motivo da mesma, no prazo máximo de três dias úteis.

Em caso de doença contagiosa, a participação à escola deve ser imediata. Neste caso, a criança só
poderá voltar a frequentar a escola com atestado médico comprovativo da cura.

CAPÍTULO VIII

1. Avaliações dos alunos

O processo de avaliação é conduzido pelo professor da turma ou equipa de professores responsáveis
pela organização do ensino e da aprendizagem, envolvendo também os encarregados de educação.

Os  encarregados  de  educação  serão  consultados  e  informados  com  a  regularidade  necessária
sendo-lhes entregue trimestralmente uma ficha de avaliação dos respetivo educando.



No processo individual do aluno deve constar:

a) Os elementos fundamentais de identificação do aluno;
b) Os registos de avaliação;
c) Relatórios médicos e/ou de avaliação psicológica quando existam;
d) Planos e relatórios de apoio pedagógico quando existam.

Proceder-se-á em Conselho Pedagógico a três momentos de avaliação coincidentes com o final de
cada um dos períodos letivos.

Cada reunião de avaliação constará de três momentos distintos sendo cada um dedicado a um ciclo
de aprendizagem: Infantil e Pré-Escolar; 1º Ciclo; 2º Ciclo.

Entende-se  ser  de  toda  a  vantagem  que  educadores  e  professores  acompanhem,  tanto  quanto
possível, o percurso escolar integral dos alunos na escola, pelo que se considera fundamental para
os primeiros a consciência do que se segue, em termos de aprendizagem, nos ciclos subsequentes ao
da fase Pré-Escolar, como para os segundos, o conhecimento do trabalho desenvolvido até à entrada
dos alunos num regime de ensino explícito.

A avaliação incide sobre as aprendizagens e competências definidas no currículo para as diversas
áreas disciplinares e deve assumir caráter essencialmente formativo, pelo que a avaliação deve ser
contínua e coincidir com o próprio processo de formação e aprendizagem dos alunos.

No sentido de poder assumir caráter global, a avaliação deve, no Pré-Escolar, como nos 1º e 2º
Ciclos, assentar na maior diversificação possível de instrumentos; a saber:

- observações
- abordagens narrativas
- gravações áudio e vídeo
- fotografias de momentos/atividades significativas
- livros de vida dos alunos
- portefolios
- fichas de trabalho individuais
- trabalhos de grupo
- exposições orais
- conferências realizadas pelos alunos
- aulas dadas pelos alunos
- relatórios de experiências e aulas práticas, bem como de passeios e visitas de estudo
- publicações de trabalhos realizados pelos alunos
- testes escritos
- quadros de auto-avaliação
- reuniões de avaliação realizadas pelos alunos.

A pluralidade de instrumentos de avaliação ao dispor de educadores e professores deve convocá-los
para a escolha dos que considerarem mais adequados a cada momento de trabalho da sua turma para
uma avaliação efectivamente global dos alunos que têm à sua responsabilidade.

Do Pré-Escolar ao final do 1º Ciclo, a avaliação deverá assumir carácter essencialmente qualitativo,
passando no 2º Ciclo a ter carácter quantitativo no final de cada período letivo. Em qualquer dos
casos, não deve o corpo docente já mais abdicar do entendimento do processo de avaliação como



um dispositivo ao dispor de educadores, professores e alunos para uma eficaz (re)orientação  das
aprendizagens e aquisição de conhecimentos.

CAPÍTULO IX

1. Das Visitas de Estudo

As visitas de estudo são coordenadas pelo coordenador do Jardim de Infância e pelos coordenadores
pedagógicos do 1º e 2º Ciclos, segundo as propostas de educadores ou professores. 

Os alunos deverão ser obrigatoriamente acompanhados de acordo com o estipulado na lei:

a) Jardim de Infância – um educador e um auxiliar.

b) 1º Ciclo – um docente e um auxiliar.

Das  visitas  será  dado  conhecimento  aos  encarregados  de  educação  que  assinarão  a  respetiva
autorização no início do ano letivo.

CAPÍTULO X

1. Prevenção da Saúde e Segurança 

1.1 Os medicamentos a serem ministrados na escola devem ser acompanhados de
receita  médica  e  entregues  pelos  pais  aos  educadores  e  professores  ou  na  secretaria  da
escola.

1.2 São proibidas na escola todas as guloseimas que facilmente passem de boca em
boca: rebuçados, pastilhas elásticas, gomas, etc.

1.3 Para evitar intoxicações alimentares e alergias, os bolos, doces e bebidas trazidos
de casa para festas e aniversários devem obedecer aos seguintes critérios: 

- Ser totalmente isentos de cremes de ovos, natas coberturas de claras cruas e corantes;
- Não conter ovos crus. Exemplos: mousses, salames, etc.

1.4 Qualquer alteração na rotina diária da criança (hora de saída, pessoa que a vem
buscar  à  escola,  etc)  deve  ser  comunicado  por  escrito  aos  educadores  e  professores
responsáveis ou entregue na secretaria.

1.5 À  chegada  à  escola  as  crianças  devem  ser  entregues  a  um  adulto  e  nunca
deixadas à entrada ou no pátio da escola. 

CAPÍTULO XI



1. Calendário Escolar 

As atividades escolares têm a duração mínima de 180 dias, de acordo com os previstos na legislação
aplicável ao ensino básico, e decorrem em três períodos temporais.

Cada período tem uma duração aproximadamente de três meses, coincidindo os seus começos e
terminu com o calendário letivo estabelecido pelo M.E. 

Os momentos de avaliação dos alunos decorrem durante os períodos de interrupção da atividade
letiva.

Os  dias  anteriores  ao  início  de  cada  ano  letivo  deverão  ser  utilizados  pelos  docentes  para  a
realização de todas as acções necessárias à preparação atempada do início do ano letivo,  assim
como de eventuais acções de formação.

A escola encerra nos períodos de férias estabelecidos pelo Ministério da Educação, podendo haver
alterações no calendário de verão e interrupções intercalares.


