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ANEXOS............................................................................................................................. 53 
 

 

CAPÍTULO I – PREÂMBULO 

 

A Escola Profissional de Arqueologia foi criada por contrato-programa em 1990, promovida 

pelos Ministérios da Educação e da Cultura, tendo o seu estatuto público sido clarificado pela 

portaria n.º 795/2000, de 20 de setembro, de forma a adaptar-se ao novo regime jurídico das 

escolas profissionais, consagrado no decreto-lei n.º 4/98, de 8 de janeiro. Assim, a Escola 

Profissional de Arqueologia é uma escola pública, de ensino não superior, que rege a sua 

atividade de acordo com as atribuições previstas na referida portaria.  

De acordo com o decreto-lei n.º 4/98 de 8 de Janeiro, são atribuições das escolas profissionais: 

a. Contribuir para a formação integral dos jovens, proporcionando-lhes, 

designadamente, preparação adequada para o exercício profissional 

qualificado; 

b. Desenvolver mecanismos de aproximação entre a escola e as instituições 

económicas, profissionais, associativas, sociais, culturais, do respetivo tecido 

social; 

c. Facultar aos alunos contactos com o mundo do trabalho e experiência 

profissional, preparando-os para uma adequada inserção sócio – profissional; 

d. Promover, conjuntamente com outros agentes e instituições locais, a 

concretização de um projeto de formação de recursos humanos qualificados 

que responda às necessidades do desenvolvimento integrado do país, 

particularmente nos âmbitos regional e local; 

e. Facultar aos alunos uma sólida formação geral, científica e tecnológica, capaz 

de preparar para a vida ativa e para o prosseguimento de estudos.  

O presente regulamento interno tem como intuito auxiliar a escola numa eficiente ação 

educativa e contribuir para o seu desenvolvimento e sucesso num ambiente educativo 

saudável. Neste sentido, este documento pretende ser um instrumento regulador que permita 

o exercício, nos seus direitos e deveres, de todos os elementos que constituem a comunidade 

escolar da Escola Profissional de Arqueologia, sita na freguesia do Freixo, Marco de Canaveses. 

Todas as normas que constituem este regulamento foram contextualizadas e tomadas de 

acordo com o espaço concreto da escola, apresentando soluções que atendem à sua realidade 

específica.  
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É obrigatório que todos os intervenientes do processo educativo tenham conhecimento deste 

regulamento, pois pelo seu cumprimento pretende-se perseguir os grandes objetivos a que a 

Escola Profissional de Arqueologia se propôs e que constam do seu projeto educativo e do 

presente regulamento interno. 

O ensino profissional é uma modalidade especial de educação que visa, essencialmente, o 

desenvolvimento da formação profissional qualificante dos jovens. Dado o facto de dedicar 

grande parte da sua carga horária à formação técnica, tecnológica, prática e artística, os cursos 

profissionais e os cursos vocacionais permitem ao jovem desenvolver competências específicas 

e gerais para o exercício de uma profissão.  

 

  Artigo 1.º  

Denominação 

A Escola Profissional de Arqueologia, adiante abreviada, por EPA, tem por objeto a criação, 

organização e funcionamento de cursos vocacionais e profissionais, assim como outras ações 

de formação no âmbito da cultura/património. 

  Artigo 2.º  

  Natureza e Objetivos 

1. A EPA  é de natureza pública e tem como objetivos: 

a. Contribuir para a realização pessoal dos jovens, proporcionando a preparação 

adequada para a vida ativa; 

b. Proporcionar a formação de técnicos na área do turismo, arqueologia e do 

património em articulação com outras instituições públicas e privadas;  

c. Proporcionar os mecanismos de aproximação entre a escola e o mundo de 

trabalho, nomeadamente pela planificação, realização e avaliação de estágios 

(pratica simulada e contexto de trabalho); 

d. Proporcionar uma formação integral e integrada dos jovens, qualificando-os 

para o exercício profissional e para o prosseguimento de estudos; 

e. Prestar serviços educativos à comunidade, na base de uma troca e 

conhecimento mútuos; 

f. Analisar necessidades de formação no âmbito da arqueologia, turismo e  

património, proporcionando as respostas formativas adequadas;  
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g. Contribuir para o desenvolvimento social, económico e cultural da 

comunidade.  

  Artigo 3.º  

  Oferta Formativa 

1. Os cursos profissionais lecionados nesta instituição escolar são:  

a. Assistente de Arqueólogo, nível 4, aprovado pela portaria n.º 1313/2006, de 23 

de novembro; 

b. Assistente de Conservação e Restauro, nível 4, aprovado pela portaria 

n.º1272/2006, de 21 de novembro; 

c. Técnico de Museografia e Gestão do Património, nível 4,aprovado pela 

portaria n.º 1270/2006, de 21 de novembro;     

d. Técnico de Fotografia, nível 4, aprovado pela portaria nº1320/2006, de 23 de 

novembro. 

e. Curso de Animador de Turismo, nível 4, aprovado pela portaria nº 1288 de 21 

de novembro.  

2. Programa POISE (31-2018-05) 

a. Formação Modular para DLD (Desempregados de Longa Duração) e não DLD, mas 

com habilitação inferior ao Ensino Secundário. Este projeto assenta em ações de 

formação estruturadas sob a forma de UFCD agrupadas em 4 áreas nucleares: 

Conservação e Reabilitação de Património; Património e Turismo; Ferramentas 

Digitais para o Património e Empreendedorismo e Criação de Negócios. 

3. Unidades de Formação de curta duração:  

a. História e Arqueologia. 

4. Os planos de estudo dos cursos referidos nos números anteriores são os constantes das 

portarias que procederam à aprovação dos mesmos. 

5. Além dos cursos referidos no n.º 3.º, a EPA poderá ainda ministrar outros cursos e 

atividades de formação previstos no artigo 10.º do decreto-lei n.º 4/98, de 8 de Janeiro, 

desde que autorizados pelos serviços competentes da educação e da cultura.   
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CAPÍTULO II – ÓRGÃOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo  

4.º  

Estrutura Orgânica 

1. A estrutura orgânica da EPA, tem as suas competências definidas na portaria nº795/2000 

de 20 de setembro e compreende os seguintes órgãos: 

a. Direção; 

b. Conselho pedagógico; 

c. Conselho administrativo e financeiro; 

d. Conselho consultivo.  
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Artigo 5.º 

Direção 

1. A direção é o órgão responsável pela administração e gestão da EPA.  

2. A direção é constituída por:  

a. Diretor executivo, que preside;  

b. Diretor pedagógico;  

c. Um vogal. 

3. À direção da EPA compete:  

a. Dirigir e coordenar as actividades da EPA;  

b. Aprovar o projeto educativo da EPA, bem como o plano anual de atividades;  

c. Providenciar pela obtenção de recursos financeiros indispensáveis ao 

funcionamento da EPA, designadamente através da apresentação de 

candidaturas ou da celebração de contratos-programa;  

d. Proporcionar as condições organizativas e pedagógicas que facilitem o sucesso 

educativo dos alunos;  

e. Aprovar o relatório de atividades;  

f. Aprovar as propostas apresentadas pelos outros órgãos da EPA. 

 

Artigo 6.º 

Conselho Pedagógico 

1. O conselho pedagógico é o órgão de coordenação e orientação educativa da EPA, 

nomeadamente nos domínios pedagógico, de orientação e de acompanhamento dos 

alunos e de formação contínua do pessoal docente e não docente, o qual responde 

perante a direção pelo exercício das suas competências; 

2. Compete ao conselho pedagógico:  

a. Elaborar e submeter a aprovação da direção o projeto educativo da EPA, bem 

como o plano anual de actividades, acompanhando e avaliando a execução dos 

mesmos;  

b. Definir e propor à direção critérios e regras de funcionamento pedagógico, 

designadamente no respeitante à organização dos cursos e turmas, 

acompanhamento e avaliação dos alunos, desenvolvimento de experiências de 
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inovação pedagógica e de articulação com a comunidade educativa e sócio-

económica, local e regional;  

c. Colaborar com os restantes órgãos da EPA, na elaboração do regulamento 

interno e submetê-lo à aprovação da direção. 

3. Obedece a regimento próprio (em anexo). 

 

Artigo 7.º 

Conselho Administrativo 

1. O conselho administrativo e financeiro é o órgão deliberativo da EPA nessa matéria. 

2. O conselho administrativo e financeiro é constituído pelo director executivo, que preside, 

pelo vogal da direcção e pelo responsável pelo sector administrativo da EPA. 

3. Compete ao conselho administrativo e financeiro:  

a. Elaborar e aprovar o plano financeiro e o projeto de orçamento anual, tendo 

em conta o plano de atividades da EPA;  

b. Elaborar, no início de cada ano civil, o relatório de atividades e a conta de 

gerência do exercício anterior;  

c. Adotar os instrumentos de gestão legalmente previstos;  

d. Garantir a correta aplicação dos recursos financeiros disponíveis, face aos 

objetivos educativos e pedagógicos estabelecidos;  

e. Autorizar, dentro dos limites legais, a realização de despesas e respetivo 

pagamento, no âmbito da gestão corrente, em obediência às normas que 

disciplinam a administração financeira do estado;  

f. Cobrar e arrecadar receitas;  

g. Garantir a transição dos saldos da conta de gerência para o ano seguinte;  

h. Pronunciar-se sobre os assuntos de gestão financeira e patrimonial que lhe 

sejam submetidos;  

i. Prestar contas da gestão efectuada, nos termos da lei. 

CAPÍTULO III – ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA 

Com vista ao desenvolvimento do projeto educativo da escola, funcionam na escola estruturas 

que colaboram com a direção e com o conselho pedagógico, no sentido de assegurar o 

acompanhamento eficaz do percurso escolar dos alunos, na perspetiva da promoção da 

qualidade e sucesso educativo. 
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As estruturas referidas no ponto anterior são as seguintes: 

a.  Coordenação de curso; 

b. Conselho de componente; 

c. Orientação educativa; 

d. Conselho de turma. 

 

Artigo 8.º 

Coordenador de Curso 

1. O coordenador do curso é o elemento unificador e globalizador do curso, assegurando que 

este se realize como uma unidade orgânica de alunos e docentes, de objetivos de 

aprendizagem e de conteúdos. Faz a integração das dimensões sócio cultural, científica e 

técnica, para além de estabelecer a interface permanente entre o curso e o mundo do 

trabalho. 

2. É designado anualmente pela direção, dentro dos elementos que compõem o quadro 

técnico de cada curso. 

3. Compete ao coordenador de curso vocacional e profissional: 

a. Representar o curso no conselho pedagógico; 

b. Coordenar com o diretor pedagógico; 

c. Acompanhar e coordenar os professores nos trabalhos da planificação das 

atividades; 

d. Supervisionar todos os aspetos específicos do curso que são relevantes para o seu 

funcionamento; 

e. Definir as linhas orientadoras do processo ensino/aprendizagem que, seguindo o 

projeto educativo da escola, traduzam a especificidade do curso; 

f. Fazer propostas à direção para a aquisição de materiais, bibliografias e 

equipamentos específicos para o seu curso; 

g. Promover a realização de materiais técnicos de apoio ao curso; 

h. Coordenar a conceção e acompanhar o desenvolvimento dos projetos da prova de 

aptidão profissional, estágios e momentos de formação em contexto de trabalho 

ou prática simulada, de acordo com as necessidades do mundo do trabalho e as 

condições logísticas disponíveis; 

i. Estabelecer contactos com instituições e empresas com vista à elaboração de 

protocolos para a formação em contexto de trabalho, prática simulada, prova de 
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aptidão profissional e visitas de estudo; 

j. Promover, dinamizar e coordenar atividades de investigação de novas estratégias 

de ensino/aprendizagem de âmbito nacional ou internacional, que envolvam a 

temática do seu curso; 

k. Organizar atividades de intercâmbio nacional e internacional, envolvendo 

professores e alunos do seu curso; 

l. Gerir o plano curricular modularizado do curso, integrando os contributos dos 

responsáveis de disciplina, a ser presente ao conselho pedagógico para 

aprovação; 

m. Supervisionar a organização e atualização dos “dossiers” disciplinares; 

n. Apoiar o orientador educativo da(s) turma(s) na sua ação junto do formando e na 

relação como agregado familiar do mesmo; 

o. Fornecer à gestão pedagógica e financeira todos os dados relativos ao curso, 

necessários para a apresentação ao POCH; 

p. Coordenar o acompanhamento e a avaliação do curso; 

q. Obedecer a regimento próprio (em anexo). 

Artigo 9.º 

Coordenador da Componente de Formação 

1. A formação na EPA está organizada em três componentes com a seguinte nomenclatura: 

a. Componente sociocultural; 

b. Componente científica; 

c. Componente técnica.  

2. O coordenador de componente de formação é designado pela direção da escola, de entre 

os professores dos quadros ou os mais habilitados, tendo as seguintes competências: 

a. Preparar as reuniões do departamento de componente e do conselho pedagógico 

e informar sobre as decisões e orientações emanadas deste órgão; 

b. Apresentar ao conselho pedagógico as propostas das disciplinas que integram o 

Departamento; 

c. Organizar e manter atualizado um dossier com documentação e legislação 

relacionada com o cargo; 

d. A avaliação de desempenho do pessoal docente; 

3. São ainda competências de cada coordenador de componente curricular:   

a. Coordenar as atividades pedagógicas planificadas pelas diferentes disciplinas que 
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integram a componente, de forma a assegurar a articulação horizontal e vertical 

das aprendizagens e competências a desenvolver pelos alunos; 

b. Propor atividades a incluir no plano anual de atividades e apresentar propostas 

para a revisão do projeto educativo e do regulamento interno; 

c. Dar parecer sobre as propostas de critérios de avaliação específicos das disciplinas 

que o integram; 

d. Propor a aquisição de recursos educativos necessários à concretização da 

atividade pedagógica; 

e. Elaborar projetos interdisciplinares e multidisciplinares, no âmbito das disciplinas 

da componente. 

4. Obedece a regimento próprio (em anexo). 
 

Artigo 10.º  

Orientador Educativo/Diretor de Turma 

1. O orientador educativo/diretor de turma é designado anualmente pela direção, tendo em 

conta as seguintes prioridades: 

a. Professores do quadro de nomeação definitiva; 

b. Professores preferencialmente profissionalizados. 

2. Para o exercício deste cargo, o orientador educativo/diretor de turma tem uma redução da 

componente letiva a fixar nos termos da lei, de acordo com o artigo 7.º do despacho 

normativo n.º 13-A/2012. 

3. Compete ao orientador educativo/diretor de turma: 

a. Presidir às reuniões dos conselho de turma e manter atualizado o livro de atas; 

b. Promover junto do conselho de turma a realização de ações conducentes à 

aplicação do projeto educativo da escola, numa perspetiva de envolvimento dos 

encarregados de educação e de abertura à comunidade; 

c. Garantir a efetivação e oficialização das deliberações do conselho de turma; 

d. Fornecer aos alunos e aos encarregados de educação, no final de cada trimestre, 

elementos de avaliação global do processo educativo individual; 

e. Verificar a assiduidade dos alunos; 

f. Desenvolver uma relação individualizada com os alunos, considerando cada um na 

especificidade dos seus problemas e expectativas; 

g. Promover a integração dos alunos na comunidade escolar, através duma atitude 

participativa que inclua o exercício ativo dos seus direitos e deveres; 
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h. Desenvolver uma orientação global de cada aluno para a construção de um 

projeto de formação, levando-o a ponderar sobre as suas opções em cada 

momento do curso de forma racional, coerente e estratégica; 

i. Diagnosticar precocemente dificuldades no desenvolvimento regular da 

aprendizagem, promovendo, se necessário, planos individuais de estudo; 

j. Elaborar e conservar o processo individual do aluno, facultando a sua consulta ao 

aluno, professores de turma, pais e encarregados de educação; 

k. Elaborar o relatório individual de cada aluno a ser presente ao conselho de turma 

nos momentos de avaliação, com a síntese das principais dificuldades evidenciadas 

por cada aluno, com indicação das atividades de remediação e enriquecimento; 

l. Desenvolver atividades que estimulem a colaboração entre encarregados de 

educação e a escola; 

m. Estabelecer um diálogo permanente com outros professores, no sentido de se 

manter constantemente informado do percurso escolar dos alunos; 

n. Apreciar as ocorrências de indisciplina agindo de acordo com a legislação em vigor, 

bem como os previstos neste regulamento;  

o. Proceder a uma avaliação qualitativa do perfil de progressão de cada aluno e da 

turma, através da elaboração de um relatório descritivo que contenha, 

nomeadamente, referência explícita a parâmetros como a capacidade de iniciativa, 

de comunicação, de trabalhos em equipa e de cooperação com os outros, de 

articulação com o meio envolvente, de concretização de teorias e projetos;  

p. Informar a Direção acerca das atividades e situações e/ou problemas da turma;  

q. Submeter à Direção todas as questões que careçam de resolução superior;  

r. Assegurar o cumprimento, na respetiva turma, das orientações e normas definidas 

pelos órgãos de gestão da EPA;  

s. Colaborar com a direção e com o coordenador do respetivo curso em tudo o que 

for necessário para assegurar a qualidade educativa da escola profissional de 

arqueologia e o aproveitamento escolar dos alunos; 

4. Obedece a regimento próprio (em anexo). 
 

Artigo 11.º 

Conselho de Turma 

1. O conselho de turma é constituído por todos os professores da turma e pelo delegado de 

turma, e por um representante dos pais / encarregados de educação, caso exista. 
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2. O conselho de turma tem as seguintes atribuições: 

a. Dar parecer sobre todas as questões de natureza pedagógica e disciplinar que à 

turma dizem respeito; 

b. Analisar, em colaboração com o conselho de orientadores educativos, os 

problemas de integração dos alunos e o relacionamento entre professores e 

alunos da turma; 

c. Colaborar em ações que favoreçam a inter-relação da escola com a comunidade; 

d. Colaborar no final de cada período escolar nas reuniões de avaliação, com o 

orientador educativo, na elaboração do relatório individual de cada aluno, de 

acordo com os critérios estabelecidos no conselho pedagógico; 

e. Definir estratégias e programas de ação que promovam o sucesso educativo do 

aluno; 

f. Propor à direção  a aplicação de medidas disciplinares de atividades de integração 

na comunidade educativa. 

3. O conselho de turma é convocado pela direção e reúne ordinariamente uma vez por 

período escolar, nos momentos de avaliação, e extraordinariamente sempre que um 

motivo de natureza pedagógica ou disciplinar o justifique. 

4. Nas reuniões do conselho de turma, destinadas à avaliação dos alunos, apenas participam 

os membros docentes. 

5. De todas as reuniões será lavrada uma ata, por um secretário nomeado pela direção. 

Artigo 12.º  

Conselho de Orientadores Educativos/Diretores de Turma 

1. O conselho de orientadores educativos/diretores de turma é constituído pelo diretor 

pedagógico e por cada um dos orientadores educativos/diretores de turma da EPA da 

respetiva turma.   

2. Para além de todas as competências previstas pela lei, são ainda as seguintes: 

a. Dar parecer sobre propostas do conselho de turma e propor atividades a incluir no 

plano anual de aatividades; 

b. Propor e planificar formas de atuação junto dos pais e encarregados de educação; 

c. Estabelecer critérios uniformes a ser aplicados em todas as turmas; 

d. Promover a interação entre a escola e a comunidade; 

e. Supervisionar a organização e atualização dos dossiers de orientação 

educativa/direção de turma. 
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3. Obedece a regimento próprio (em anexo). 
 

CAPÍTULO IV – CORPO DOCENTE 

 

Artigo 13.º  

Constituição 

 

O corpo docente da escola é constituído por todos os professores que nela exerçam funções.  

Artigo 14.º 

Direitos e Deveres dos Professores 

1. Para além dos direitos consignados nos artigos 4.º. 5.º. 6.º, 7.º, 8.º e 9.º do decreto-lei n.º 

15/2007 e das alterações do decreto-lei n.º 41/2012 de 21 de fevereiro, em anexo, são 

ainda direitos dos professores: 

a. Ver avaliada de forma rigorosa, isenta e imparcial a sua atividade profissional aos 

vários níveis da intervenção da sua escola; 

b. Ser ouvido previamente em todos os assuntos que lhe digam pessoalmente 

respeito, antes do seu eventual encaminhamento para instâncias hierárquicas 

superiores.  

2. Para além dos deveres gerais estabelecidos pelo artigo 3.º do decreto-lei n.º 24 /84 e dos 

deveres consignados no artigo 10.º do decreto-lei n.º 15/2007 e das alterações do decreto-

lei n.º 41/2012 de 21 de fevereiro, em anexo, são ainda deveres dos professores: 

a. Solicitar à direção autorização para qualquer alteração pontual do seu horário bem 

como comunicar ao funcionário do setor qualquer alteração de sala; 

b. Dirigir-se para a sala de aula, sempre que seja a hora, uma vez que a tolerância de 

dez minutos destina-se a casos excecionais e pontuais de atraso; 

c. Ser o primeiro a entrar na sala e o último a sair, verificando se a sala ficou em 

ordem, o quadro limpo e a porta fechada;  

d. Indicar as preferências de serviço e horário, que serão atendidas de acordo com os 

critérios aprovados pelo conselho pedagógico e sem prejuízo da competência da 

direção nesta matéria; 

e. Cumprir as resoluções do conselho pedagógico e entregar ao respetivo orientador 

educativo/diretor de turma um exemplar de todos os critérios de avaliação, 

planificações modulares e testes de avaliação efetuados.  
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Artigo 15.º 

Regime de Assiduidade 

De acordo com o artigo 94.º do decreto-lei 15/2007 e das alterações do decreto-lei n.º 

41/2012 de 21 de fevereiro, falta é a ausência do docente durante a totalidade ou parte do 

período diário de presença obrigatória no estabelecimento de educação ou de ensino, no 

desempenho de atividade das componentes letiva e não letiva, ou em local a que deva 

deslocar-se no exercício de tais funções. 

Artigo 16.º 

Avaliação dos Docentes 

A avaliação do desempenho docente desenvolve-se conforme o consignado nos artigos 40º a 

57º do decreto-Lei n.º 41/2012 de 21 de fevereiro, do estatuto da carreira docente e do 

diploma de avaliação de desempenho docente, no decreto regulamentar n.º 26/2012, de 21 de 

fevereiro, no despacho n.º 13981/2012 de 26 de outubro (avaliação externa da componente 

científica e pedagógica) e no despacho normativo n.º 24/2012 de 26 de outubro (bolsa de 

avaliadores externos).    

 

CAPÍTULO V – ALUNOS 

Artigo 17.º 

Regime de Ingresso 

1. Podem ingressar na EPA, no curso vocacional de técnico operacional do património e 

turismo, alunos que não tenham concluído o terceiro ciclo do ensino básico. 

2. Podem ingressar no primeiro ano dos cursos profissionais os alunos que:  

a. Estejam habilitados com o 9º ano de escolaridade ou equivalente; 

b. Em 1 de setembro do ano da matrícula, não tenham mais de 19 anos de idade; 

c. Caso tenham mais de 20 anos, o seu ingresso no curso pretendido carece de 

autorização da tutela da educação: 

d. Sejam aprovados em processo de seleção.  

3. Poderão ainda ser admitidos alunos oriundos de outras escolas, desde que existam as 

seguintes condições : 

a. Existência de vagas; 

b. Aprovados em processo de seleção. 
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Artigo 18.º 

Inscrições no Ensino Profissional 

1. Os candidatos procedem à sua inscrição, no ensino profissional, mediante o 

preenchimento de um impresso próprio, a apresentação do registo biográfico de 

conclusão do 3.º ciclo do ensino básico.  

2. Os candidatos inscritos são submetidos a uma entrevista de orientação escolar e 

profissional, com vista à determinação dos interesses e motivações para o curso 

pretendem frequentar. 

3. Os candidatos aos cursos profissionais que tiveram frequência nos 10.º, 11.º e 12.º anos, 

podem requerer à direção da EPA equivalência de estudos nas disciplinas comuns, a qual 

será, ou não, concedida mediante análise dos conteúdos programáticos. 

4. Os candidatos cuja inscrição esteja plenamente legalizada serão seriados em função dos 

seguintes elementos: 

a. Análise do curriculum; 

b. Resultados da entrevista de orientação; 

c. Idade. 

5. As inscrições para os cursos ministrados na EPA realizam-se em data a determinar no final 

de cada ano letivo. 

Artigo 19.º 

Inscrições no Ensino Vocacional  

1. Os candidatos procedem à sua inscrição, no ensino vocacional, mediante o 

preenchimento de um impresso próprio e apresentação do registo biográfico. 

2. O ingresso nos cursos vocacionais deve ser precedido de um processo de orientação 

vocacional realizado pelo psicólogo escolar, de acordo com o nº 1 do artigo 14.º, que 

fundamente ser esta via adequada às necessidades de formação do aluno, 

correspondente aos seus interesses vocacionais e, no caso daqueles com necessidades 

educativas especiais, ajustada ao seu perfil de funcionalidade. 

3. O ingresso nos cursos vocacionais carece de autorização prévia do encarregado de 

educação sempre que o aluno tiver menos de 18 anos de idade. 
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Artigo 20.º 

Apoio aos Alunos Inscritos nos Cursos Profissionais 

1. Os alunos poderão usufruir de apoios para:   

a. Transporte ou alojamento; 

b. Alimentação. 

2. As normas de atribuição destes apoios serão objeto de regulamentação própria para cada 

ano letivo, de acordo com a legislação em vigor.  

Artigo 21.º 

Matrículas e Inscrições 

1. Os alunos admitidos pela primeira vez têm de formalizar a sua matrícula no prazo de 10 

dias úteis, após a publicação da seriação referida no ponto nº4 do artigo 18.º. Findo este 

prazo, caso não tenham formalizado a sua inscrição, serão considerados desistentes. 

2. Os alunos que, no ano anterior, tenham frequentado a EPA atualizam a sua matrícula no 

prazo estipulado anualmente pela direção. 

3. O aluno procede à formalização da matrícula mediante o preenchimento de impresso 

próprio e da entrega dos documentos exigidos legalmente. 

4. A frequência do curso implica a formalização de um protocolo entre o aluno, o 

encarregado de educação e a direção da escola, onde são estipulados os direitos, os 

deveres e as sanções do formando, caso não cumpra as cláusulas estabelecidas no referido 

protocolo.  

Artigo 22.º 

Direitos do aluno 

1. De acordo com as alterações ao estatuto do aluno, presentes no decreto-lei nº 51/2012, 

de 5 de setembro, todos os alunos têm direito à educação e a uma justa e efetiva 

igualdade de oportunidades no processo e sucesso escolares que compreende os 

seguintes direitos gerais do aluno: 

a. Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade 

educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem 

étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição 

económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou 

religiosas; 
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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. Escolher e usufruir, nos termos estabelecidos no quadro legal aplicável, por si ou, 

quando menor, através dos seus pais ou encarregados de educação, o 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, beneficiando, designadamente, da especial proteção consagrada na lei 

penal para os membros da comunidade escolar; 

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; 
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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; 

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. Para além dos direitos consignados anteriormente, presentes no decreto-lei nº 51/2012, 

de 5 de setembro, são ainda direitos dos alunos: 

a. A participação em visitas de estudo em território nacional ou estrangeiro, para a 

sua valorização pessoal ou profissional. 

b. Um seguro que garanta a cobertura dos riscos das deslocações a que estiverem 

obrigados, bem como das atividades a desenvolver. 

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

nomeadamente: 
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a. Modo de organização do seu plano de estudos ou curso, programa e objetivos 

essenciais de cada disciplina ou área disciplinar e processos e critérios de 

avaliação, em linguagem adequada à sua idade e nível de ensino frequentado; 

b. Matrícula, abono de família e regimes de candidatura a apoios socioeducativos; 

c. Normas de utilização e de segurança dos materiais e equipamentos da escola; 

d. Normas de utilização de instalações específicas, designadamente biblioteca, 

laboratórios; 

e. Iniciativas em que possa participar e de que a escola tenha conhecimento. 

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

seguintes garantias de equidade: 

a. Beneficiar de atividades e medidas de apoio específicas, designadamente no 

âmbito de intervenção dos serviços de psicologia e orientação escolar e 

vocacional; 

b. Beneficiar de apoios educativos adequados às suas necessidades educativas. 

5. O direito à representação compreende, para cada aluno, as seguintes garantias:  

a. Participar na vida escolar, nos termos fixados no regime de autonomia 

administração e gestão; 

b. Os alunos têm ainda o direito a ser representados pelos delegado e subdelegado 

da respetiva turma, de harmonia com o estabelecido no regulamento interno. 

Artigo 23.º 

Deveres do aluno 

1. A realização de uma escolaridade bem sucedida, numa perspetiva de formação integral do 

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

educativa, e a assunção dos seguintes deveres gerais, presentes no decreto-lei nº 51/2012, 

de 5 de setembro: 

a. Estudar, aplicando -se, de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e 

ao ano de escolaridade que frequenta, 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;  

d. Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não 

podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, 
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sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição económica, 

cultural ou social, ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas;  

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, não praticando quaisquer atos, designadamente violentos, 

independentemente do local ou dos meios utilizados, que atentem contra a 

integridade física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal não docente e 

alunos;  

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. Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração;  

o. Conhecer e cumprir o presente Estatuto, as normas de funcionamento dos 

serviços da escola e o regulamento interno da mesma, subscrevendo declaração 

anual de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu 

cumprimento integral;  

p. Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e 

bebidas alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e 

consumo das mesmas;  

q. Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos 

ou engenhos passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento 
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das atividades letivas, ou poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos 

ou a qualquer outro membro da comunidade educativa;  

r. Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, 

equipamentos, programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram 

aulas ou outras atividades formativas ou reuniões de órgãos ou estruturas da 

escola em que participe, exceto quando a utilização de qualquer dos meios acima 

referidos esteja diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja 

expressamente autorizada pelo professor ou pelo responsável pela direção ou 

supervisão dos trabalhos ou atividades em curso;  

s. Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, 

sem autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela direção da escola 

ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem como, quando for o 

caso, de qualquer membro da comunidade escolar ou educativa cuja imagem 

possa, ainda que involuntariamente, ficar registada;  

t. 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, sem autorização do diretor da escola;  

u. Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual;  

v. 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;  

w. 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. 

2. Para além dos deveres consignados anteriormente, presentes no decreto-lei nº 51/2012, 

de 5 de setembro, são ainda deveres dos alunos: 

a. Comparecer pontual, assiduamente e participar ativamente nas atividades de 

complemento ou extensão curricular; 

b. Munir-se do material e equipamento necessário às atividades, nomeadamente em 

formação de contexto de trabalho ou em prática simulada; 



Regulamento Interno - EPA  

 

24 

 

c. Acatar as decisões e normativos que lhe sejam transmitidos pelos órgãos 

competentes da EPA ou responsáveis pelas atividades; 

d. Conhecer e cumprir o regulamento interno da EPA; 

e. Colaborar com as diversas estruturas da EPA no sentido de as tornar mais 

eficazes; 

f. Empenhar-se no cumprimento nos objetivos da EPA e nos seus próprios relativos 

à sua própria progressão e aprendizagem escolar e profissional; 

g. Respeitar os prazos e calendarização superiormente estipulados para a realização 

das tarefas que lhe são pedidas; 

h. Responsabilizar-se pelos seus pertences; 

i. Respeitar a propriedade dos bens de todos os elementos da comunidade 

educativa, não se apropriando ou danificando pertencentes de outrem; 

j. Promover o bom nome da EPA; 

k. Preservar a imagem da escola, perante empresas e outras instituições, aquando 

da realização da prova de aptidão profissional, da formação em contexto de 

trabalho ou prática simulada. 

Artigo 24.º 

Delegado e Subdelegado de Turma 

1. O delegado e subdelegado de turma são eleitos pelos alunos da turma, entre eles. O 

subdelegado de turma substituirá o delegado de turma em caso de impedimento deste.  

2. A duração dos mandatos do delegado e do subdelegado de turma é de um ano e a sua 

substituição faz-se através da realização de nova eleição no prazo de 5 dias úteis após a 

cessação dos respetivos mandatos.   

3. A cessação do mandato do delegado e/ou do subdelegado de turma poderá ocorrer a 

pedido dos próprios, por motivos fundamentados, por decisão de dois terços dos alunos 

da turma ou no caso de lhes serem aplicadas medidas educativas disciplinares.   

4. São as seguintes as competências do delegado de turma e do subdelegado de turma:   

a. Representar os alunos da turma perante o orientador educativo/diretor de 

Turma, os professores, os funcionários e os órgãos de gestão; 
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b. Colaborar com o orientador educativo/diretor de turma e/ou os professores da 

turma, na melhoria do processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para um 

melhor relacionamento e cooperação entre todos;  

c. Solicitar ao orientador educativo/diretor de turma a realização de reuniões da 

turma sempre que estejam em causa matérias relacionadas com o funcionamento 

da turma;  

d. Colaborar com todos os outros membros da comunidade educativa na 

conservação e limpeza da sala de aula e espaços de lazer; 

5. De entre os delegados de turma, serão eleitos dois para integrar o conselho pedagógico. 

 

Artigo 25.ª 

Frequência e assiduidade 

2. Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, os alunos são responsáveis 

pelo cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade, nos termos estabelecidos 

na alínea b) do artigo 10.º e no n.º 3 da Lei 51/2012 do estatuto do aluno, de 5 de 

setembro.  

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

conjuntamente com estes, pelo cumprimento dos deveres referidos no número anterior.  

4. 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 necessário, 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.  

5. O controlo da assiduidade dos alunos é obrigatório, nos termos em que é definida no 

número anterior, em todas as atividades escolares letivas e não letivas em que participem 

ou devam participar. 

Artigo 26.º 

Faltas e sua natureza 

1. Conceito e natureza da falta: 

6. 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, a falta de pontualidade ou a comparência 

sem o material didático ou equipamento necessários, nos termos estabelecidos da Lei 
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51/2012 do estatuto do aluno, de 5 de setembro.  

2. Considera-se falta: 

a. A ausência do aluno a uma aula/atividade do plano curricular;  

b. O atraso do aluno a uma aula/atividade do plano curricular, exceto ao primeiro 

tempo da manhã e da tarde em que existe uma tolerância de dez minutos, desde 

que devidamente justificado o atraso; 

c. A comparência do aluno sem o material necessário à participação efetiva na 

aula/atividade. 

3. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de 

ausência do aluno.  

4. As faltas são registadas pelo professor titular de turma, pelo professor responsável pela 

aula ou atividade ou pelo diretor de turma em suportes administrativos adequados.  

5. As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de aula, ou de medidas 

disciplinares sancionatórias, consideram -se faltas injustificadas.  

 

Artigo 27.º 

Dispensa da atividade física 

1. O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de educação física ou 

desporto escolar por razões de saúde, devidamente comprovadas por atestado médico, 

que deve explicitar claramente as contraindicações da atividade física.  

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o aluno deve estar sempre presente no 

espaço onde decorre a aula de educação física.  

3. Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre 

impossibilitado de estar presente no espaço onde decorre a aula de educação física deve 

ser encaminhado para um espaço em que seja pedagogicamente acompanhado. 

 

Artigo 28.º 

Justificação e Comunicação das Faltas 

1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos:  

a. Doença do aluno, devendo esta ser informada por escrito pelo encarregado de 

educação ou pelo aluno quando maior de idade quando determinar um período 

inferior ou igual a três dias úteis, ou por médico se determinar impedimento 
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superior a três dias úteis, podendo, quando se trate de doença de caráter crónico 

ou recorrente, uma única declaração ser aceite para a totalidade do ano letivo ou 

até ao termo da condição que a determinou; 

b. Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagiosa 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, nos 

termos da legislação em vigor;  

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. Participação em atividades culturais, associativas e desportivas reconhecidas, nos 

termos da lei, como de interesse público ou consideradas relevantes pelas 

respetivas autoridades escolares; 

j. Preparação e participação em atividades desportivas de alta competição, nos 

termos legais aplicáveis; 

k. Cumprimento de obrigações legais que não possam efetuar -se fora do período 

das atividades letivas; 

l. Outro facto impeditivo da presença na escola ou em qualquer atividade escolar, 

desde que, comprovadamente, não seja imputável ao aluno e considerado 

atendível pelo diretor, pelo diretor de turma ou pelo professor titular;  

m. As decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito de procedimento 

disciplinar, no caso de ao aluno não vir a ser aplicada qualquer medida disciplinar 

sancionatória, lhe ser aplicada medida não suspensiva da escola, ou na parte em 
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que ultrapassem a medida efetivamente aplicada; 

n. Participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades da escola, 

relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares não envolvidas na referida 

visita. 

2. Justificação de faltas 

a. É obrigatória a justificação de faltas 

b. A justificação de faltas exige um pedido por escrito, em impresso próprio, assinado 

pelos pais ou encarregados de educação ou, quando maior de idade, pelo próprio: 

3. O orientador educativo/diretor da 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 contatada, contribuir para o correto apuramento dos factos. 

4. 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 número anterior, não tenha sido 

apresentada justificação para as faltas, ou a mesma não tenha sido aceite, deve tal 

situação ser comunicada no prazo máximo de cinco dias úteis, pelo meio mais expedito, 

aos pais ou encarregados de educação ou, quando maior de idade, ao aluno pelo 

orientador educativo/diretor de turma.  

6. O número máximo de faltas que o aluno pode dar resposta para o regulamento dos cursos. 

a. Vocacionais: os alunos têm de assistir a pelo menos 90 % dos tempos letivos de 

cada módulo integrando as componentes geral, complementar e vocacional e 

participar integralmente na prática simulada estabelecida. 

b. Profissionais: a assiduidade do aluno não pode ser inferior a 90% da carga horária 

de cada módulo de cada disciplina; a assiduidade do aluno na formação em 

contexto de trabalho não pode ser inferior a 95% da carga horária prevista. 

Artigo 29.º 

Faltas Injustificadas 

1. Será considerada falta injustificada:  

a. Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do artigo anterior;  

b. A justificação tenha sido apresentada fora do prazo;  

c. A justificação não tenha sido aceite pelos órgãos competentes;  

d. A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou de 
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medida disciplinar sancionatória. 

2. De acordo com o despacho normativo 4-A/2008 de 24 de janeiro, artigo 13.º: 

a. A concessão aos formandos de bolsas ou de outros apoios previstos no presente 

despacho está dependente da assiduidade e aproveitamento que aqueles revelem 

durante a ação de formação.  

3. De acordo com a circular normativa 6/CD/2012, de 27 de setembro, ponto 2 e da nota 

técnica 1/UA1/2011 de 24 de fevereiro de 2011: 

a. Até 5% de faltas justificadas não há lugar a reflexos diretos sobre os apoios; 

b. Faltas justificadas superior a 5% da carga horária do ano letivo ou faltas 

injustificadas vão ser refletidas nos apoios – deverão ser efetuadas reduções 

correspondentes aos dias em falta. Isto significa que quando o aluno ultrapassar 

5% de faltas justificadas, independentemente da natureza da falta, perde o direito: 

i. Ao subsídio de alimentação; 

ii. Aos subsídios de transporte e alojamento na proporção dos dias em falta. 

 

Artigo 30.º 

Excesso grave de faltas 

1. Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, designadamente nos cursos 

profissionais, ou noutras ofertas formativas que exigem níveis mínimos de cumprimento 

da respetiva carga horária, o aluno encontra-se na situação de excesso de faltas quando 

ultrapassa os limites de faltas justificadas e ou injustificadas daí decorrentes, 

relativamente a cada disciplina, módulo, unidade ou área de formação, nos termos 

previstos na regulamentação própria ou definidos, no quadro daquela, no regulamento 

interno da escola. 

2. Quando for atingido metade dos limites de faltas previstos no número anterior, os pais ou 

o encarregado de educação ou o aluno maior de idade são convocados à escola, pelo 

meio mais expedito, pelo diretor de turma ou pelo professor que desempenhe funções 

equiparadas ou pelo professor titular de turma.  

3. A notificação referida no número anterior tem como objetivo alertar para as 

consequências da violação do limite de faltas e procurar encontrar uma solução que 

permita garantir o cumprimento efetivo do dever de assiduidade.  

4. Caso se revele impraticável o referido nos números anteriores, 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 em risco deve ser informada do 
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excesso de faltas do aluno menor de idade, assim como dos procedimentos e diligências 

até então adotados pela escola e pelos encarregados de educação, procurando em 

conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 

 
 

CAPITULO VI 

MEDIDAS DISCIPLINARES 

Artigo 31.º 

Finalidades das medidas disciplinares, tendo em conta a Lei 51/2012 de 5 de setembro 

1. Todas as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias prosseguem finalidades 

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

cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela autoridade dos professores no 

exercício da sua atividade profissional e dos demais funcionários, bem como a segurança 

de toda a comunidade educativa.  

2. As medidas corretivas e disciplinares sancionatórias visam ainda garantir o normal 

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

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

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

na comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e da sua aprendizagem.  

3. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever 

violado e a gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente finalidades punitivas. 

4. As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias devem ser aplicadas em 

coerência com as necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e 

formação, no âmbito do desenvolvimento do plano de trabalho da turma e do projeto 

educativo da escola, nos termos do regulamento interno. 

 

Artigo 32.º 

A adequação da medida educativa 

1. A medida de natureza disciplinar deve ser adequada aos objetivos de formação do aluno. 

Deve ter um caráter educativo, respeitando o princípio da proporcionalidade atendendo:  

a) À gravidade do incumprimento do dever e circunstâncias em que este se verificou.  

b) À intencionalidade da conduta.  

c) À maturidade e demais condições sociais, familiares e pessoais.  

2. Para todas as infrações cometidas pelo aluno será organizado um só processo;  
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3. Havendo cúmulo de infrações, aplica-se a medida disciplinar correspondente à infração 

mais grave.  

4. Tendo-se instaurado mais do que um processo, serão apensos. 

 

Artigo 33.º 

Comportamentos da medida educativa disciplinar 

1. Os comportamentos podem ser qualificados como: pouco graves, graves e muito graves, a 

que correspondem as medidas aludidas no artigo 36.º. 

2. Sem prejuízo da necessária ponderação do orientador educativo, do professor e do 

conselho de turma de caráter disciplinar, são estabelecidos os seguintes tipos de 

comportamento: 

a) Comportamento pouco grave: 

i. Aluno falador; 

ii. Aluno irrequieto; 

iii. Perturbação das aulas a partir do interior e do exterior; 

iv. Atitudes despropositadas na sala de aula 

- Conversar/brincar durante a aula; 

- Levantar-se sem autorização; 

- Provocar os colegas; 

- Comer e beber em sala de aula; 

- Mascar pastilha elástica dentro da sala de aula 

- Usar bonés, gorros ou capuzes dentro da sala de aula;  

b) Comportamento grave: 

i. Reiteração dos comportamentos pouco graves; 

ii. Injúrias ou difamação; 

iii. Danos na propriedade escolar; 

iv. Agressão física; 

v. Comportamento/atitude desrespeitosa perante funcionários ou 

professores; 

vi. Furto; 

vii. Posse ou consumo de álcool ou droga no recinto escolar; 

viii. Roubo (agravado caso seja com ameaça ou violência); 

ix. Desavenças; 

x. Denúncia caluniosa; 
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xi. Falsificação de documentos internos; 

xii. Incitamento à desobediência coletiva das normas do regulamento 

interno. 

c) Comportamento muito grave 

i. Reiteração dos comportamentos graves 

ii. Ofensas corporais graves; 

iii. Vandalismo na propriedade escolar e/ou na de qualquer elemento da 

comunidade educativa; 

iv. Tráfico de drogas; 

v. Posse de armas com ou sem agressão; 

vi. Falsificação de documentos legais; 

vii. Associação criminosa. 

 

Artigo 34.º 

Tipificação das Medidas Disciplinares 

1. Aos comportamentos mencionados no artigo anterior correspondem as medidas 

disciplinares definidas no regime disciplinar, designadamente:  

a) Para comportamento pouco grave são aplicadas as medidas disciplinares previstas 

nas alíneas a), b), c) e d) do ponto 1 do artigo 36.º, bem como na alínea a) do 

ponto 2 do artigo 37.º; 

b) Para comportamento grave são aplicadas as medidas previstas nas alíneas c) e d) 

do ponto 1 do artigo 36.º, bem como na alínea b) do ponto 2 do artigo 37.º; 

c) Para comportamento muito grave são aplicadas as medidas previstas na alínea e) do 

ponto 1 do artigo 36.º, bem como nas alíneas c), d) e e) do ponto 2 do artigo 37.º. 

 

Artigo 35.º 

Participação da ocorrência 

1. O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhecimento 

de comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve participá-los 

imediatamente à direção ou ao orientador educativo respetivo. 

2. O aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve 

comunicá-los imediatamente ao professor titular de turma, ao orientador educativo ou 

direção, no mesmo dia ou num prazo útil de um dia. 
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Artigo 36.º 

Medidas disciplinares corretivas  

1. São consideradas medidas corretivas, sem prejuízo de outras: 

a. A advertência; 

b. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho 

escolar; 

c. A realização de tarefas e atividades de integração escolar ou na comunidade, 

podendo para o efeito ser aumentado o período diário e o semanal da 

permanência obrigatório do aluno na escola ou local onde decorram  as tarefas ou 

atividades, nos termos previstos no artigo seguinte, podendo passar pelas 

seguintes tarefas:  

i. Reparação do dano causado; 

ii.  Atividades de limpeza, de remodelação ou de manutenção do espaço 

escolar, registo próprio em anexo; 

iii.  Desenvolvimento de planos de trabalho na Biblioteca; 

d. O condicionamento no acesso a certos espaços escolares, ou na utilização de 

certos materiais e equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a 

atividades letivas; 

e. A mudança de turma. 

2. A aplicação das medidas corretivas far-se-á de acordo com o estatuto do aluno e ética 

escolar, regulamentado no decreto-lei nº 51/2012, de 5 de setembro. 

 

Artigo 37.º 

Medidas sancionatórias  

1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao 

comportamento do aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurarem 

ser participada de imediato, pelo docente/formador ou funcionário que a presenciou, ou 

dela teve conhecimento, à direção da EPA com conhecimento do orientador educativo de 

turma/diretor de curso.  

2. São medidas disciplinares sancionatórias:  

a. A repreensão registada;  

b. A suspensão até 3 dias úteis;  
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c. A suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis; 

d. A transferência de escola; 

e. Expulsão da EPA.  

3. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada, quando a 

infração for praticada na sala de aula, é da competência do docente/formador respetivo, 

sendo da direção a competência de registar no processo individual do aluno a 

identificação do autor do ato decisório, a data em que o mesmo foi proferido e a 

fundamentação, de facto e de direito, que norteou tal decisão.  

4. Em casos excecionais e enquanto medida dissuasora, a suspensão até 3 dias úteis é 

aplicada pela direção, garantidos que estejam os direitos de audiência e defesa do aluno e 

sempre fundamentada nos factos que a suportam.  

5. Compete ainda à direção ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, 

garantir ao aluno um plano de atividades pedagógicas a realizar. O não cumprimento do 

plano de atividades pedagógicas pode dar lugar à instauração de novo procedimento 

disciplinar, considerando-se a recusa circunstância agravante.  

6. A decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão entre 4 e 12 dias 

úteis é precedida da audição em processo disciplinar do aluno visado, do qual constam, 

em termos concretos e precisos, os factos que lhe são imputados, os deveres por ele 

violados e a referência expressa, não só da possibilidade de se pronunciar relativamente 

àqueles factos, como da defesa elaborada, sendo competente para a sua aplicação à 

direção, que pode, previamente, ouvir o conselho de turma. Compete ainda à direção da 

EPA, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, fixar os termos e condições 

em que a aplicação da medida disciplinar sancionatória é executada, garantindo ao aluno 

um plano de atividades pedagógicas, coresponsabilizando-os pela sua execução e 

acompanhamento.  

7. A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicada a aluno 

de idade igual ou superior a 10 anos e, frequentando o aluno a escolaridade obrigatória, 

desde que esteja assegurada a frequência de outro estabelecimento situado na mesma 

localidade ou na localidade mais próxima, desde que servida de transporte público ou 

escolar. 

8. A medida disciplinar de expulsão da escola é aplicada ao aluno maior quando, de modo 

notório, se constate não haver outra medida ou modo de responsabilização no sentido do 

cumprimento dos seus deveres como aluno. 
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9. Complementarmente às medidas previstas no n.º 2, compete à direção decidir sobre a 

reparação dos danos provocados pelo aluno no património escolar/comunidade 

educativa. 

 
CAPITULO VII 

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

Artigo 38.º 

Avaliação dos Alunos 

1. A avaliação dos alunos, de acordo com o estipulado nas portarias 74-A/2013 de 15 de 

fevereiro e 341/2015 de 9 de outubro, decreto-lei 139/2015 de 5 de julho incide: 

a. Sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver no âmbito 

das disciplinas respeitantes a cada uma das componentes de formação e no 

plano de trabalho da formação em contexto de trabalho e prática simulada; 

b. Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil 

profissional associado à respetiva qualificação. 

2. A avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo, visando: 

a. Informar o aluno e o encarregado de educação, quando for o caso, sobre os 

progressos, as dificuldades e os resultados obtidos na aprendizagem, 

esclarecendo as causas de sucesso ou insucesso; 

b. Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o 

desenvolvimento global do aluno nas áreas cognitiva, afetiva, relacional, social 

e psicomotora; 

c. Certificar a aprendizagem realizada; 

d. Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a 

tomada de decisões para o seu aperfeiçoamento e reforço da confiança social 

no seu funcionamento. 

3. Intervêm no processo de avaliação:   

a. O professor; 

b. O aluno; 

c. O orientador educativo de turma ou diretor de turma; 

d. O conselho de turma; 

e. O coordenador de curso; 
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f. O professor orientador da formação em contexto de trabalho/prática simulada 

em colaboração com as entidades de acolhimento; 

4. A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada módulo de uma disciplina, após a 

conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina, em reunião do conselho de turma.  

5. A avaliação sumativa de cada módulo é da responsabilidade do professor, sendo os 

momentos de realização da mesma no final de cada módulo acordados entre o professor e 

o aluno ou grupo de alunos, tendo em conta as realizações e os ritmos de aprendizagem 

dos alunos.  

6. O aluno pode requerer, em condições a fixar pelos órgãos competentes da EPA, a 

avaliação dos módulos não realizados.  

7. Os órgãos competentes da EPA podem delimitar tempos específicos para a realização dos 

módulos em atraso, tendo em conta a especificidade das áreas técnicas. 

8. A avaliação sumativa interna incide ainda sobre a formação em contexto de trabalho e 

integra, no final do último ano do ciclo de formação, uma prova de aptidão profissional.  

9. A avaliação sumativa interna expressa-se numa escala de 0 a 20 valores. 

 

Artigo 39.º 

Conselho de Turma de Avaliação 

1. As reuniões do conselho de turma de avaliação são presididas pelo orientador 

educativo/diretor de  turma. 

2. O conselho de turma de avaliação reunirá, pelo menos, três vezes em cada ano letivo, uma 

por período. 

3. Cabe à direção pedagógica ou à direção executiva, de acordo com o regime jurídico 

aplicável, fixar as datas de realização dos conselhos de turma, bem como designar o 

respetivo secretário responsável pela elaboração da ata. 

4. A avaliação realizada pelo conselho de turma é submetida à ratificação da do órgão 

competente de direção ou gestão de escola.  

5. As matérias relativas ao funcionamento do conselho de turma não previstas no presente 

diploma, designadamente a respetiva composição, bem como o processo e a forma das 

deliberações, são resolvidas de acordo com a regulamentação aplicável aos cursos 

científico-humanísticos, com as devidas adaptações. 
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Artigo 40.º 

Critérios e Procedimentos de Avaliação 

1. No início das atividades escolares, o órgão de direção pedagógica, ouvidos os professores, 

os representantes dos alunos e as estruturas de gestão pedagógica intermédia, 

nomeadamente, o diretor de curso e o orientador educativo/diretor de turma, define os 

critérios e os procedimentos a aplicar tendo em conta a dimensão integradora da 

avaliação, designadamente: 

a. As condições de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem;  

b. A dimensão transdisciplinar das atividades a desenvolver;  

c. Os conhecimentos, aptidões e atitudes a que se refere a alínea a) do n.º 1 do 

artigo 38.º;  

d. As estratégias de apoio educativo;  

e. A participação dos alunos em projetos de ligação entre a escola, a comunidade e 

o mundo do trabalho.  

2. Os órgãos de gestão e administração da escola asseguram a divulgação dos critérios 

referidos no número anterior aos vários intervenientes, em especial aos alunos e aos 

encarregados de educação. 

 

Artigo 41.º 

Registo e Publicitação da Avaliação 

1. No final dos momentos de avaliação previstos no n.º 2 do artigo 39.º (conselho de turma 

de avaliação), será entregue aos alunos o registo individual.  

2. No registo individual do percurso escolar de cada aluno deve constar, designadamente: 

a. A identificação e classificação dos módulos realizados com sucesso em cada 

disciplina, bem como a classificação final das disciplinas concluídas; 

b. A identificação e classificação da formação em contexto de trabalho realizada 

com sucesso; 

c. A identificação do projeto da prova de aptidão profissional e respetiva 

classificação final. 

3. O órgão competente de direção ou gestão da escola ratifica e afixa, em local público, a 

pauta das classificações obtidas pelos alunos nos módulos de cada disciplina.  

4. A publicação em pauta da classificação de cada módulo só tem lugar quando o aluno 

atingir, nesse módulo, a classificação mínima de 10 valores.  

5. No final de cada ano do ciclo de formação são tornadas públicas as classificações das 
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disciplinas concluídas.  

6. No final do curso são tornadas públicas as classificações da formação em contexto de 

trabalho e da prova de aptidão profissional. 

 

Artigo 42.º 

Prova de Aptidão Profissional – PAP  

1. A PAP está regulamentada pela Portaria 74-A/2013 de 15 de fevereiro e por regulamento 

próprio da EPA. 

Artigo 43.º 

Formação em Contexto de Trabalho 

1. A formação em contexto de trabalho está regulamentada pela Portaria 74-A/2013 de 15 

de fevereiro e por regulamento próprio da EPA. 

Artigo 44.º 

Pratica Simulada 

1. A pratica simulada está regulamentada pela Portaria 341/2015 de 9 de outubro. 

 

Artigo 45.º 

Recuperação em Situação de Insucesso Escolar 

1. O insucesso na frequência de um módulo ocorre sempre que o aluno obtenha uma nota 

inferior a dez valores. 

2. O professor deve apresentar ao aluno um plano de recuperação em que constem os 

objetivos não atingidos, as metodologias de trabalho a usar e o processo de avaliação.  

3. Haverá um segundo momento de avaliação do módulo para aqueles alunos que, por 

motivos justificados não atingiram os objetivos propostos ou faltaram injustificadamente a 

um dos momentos de avaliação. 

4. Tendo presente a estrutura modular dos cursos, no que diz respeito, à repetição de 

módulos em que o aluno teve insucesso, e para que não se prolongue essa situação 

indefinidamente, é aplicado o seguinte procedimento: 
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a. O aluno pode solicitar a recuperação do(s) módulo(s) em atraso junto do 

professor da disciplina; 

b. Em situações de insucesso escolar, o orientador educativo/diretor de turma 

deve sujeitar estes casos à apreciação do conselho de turma, que elaborará 

parecer sobre a necessidade de medidas conducentes a atividades de 

remediação; 

c. Em situações particulares cabe à direção da EPA agendar as recuperações dos 

módulos.  

5. Aos alunos que já terminaram o ciclo de formação (alunos externos), é permitida a 

frequência das aulas nos módulos em que não obtiveram aproveitamento; 

a. Os alunos interessados devem fazer a sua inscrição nos serviços 

administrativos. 

b. A frequência das aulas, carece de autorização da direção, e do conhecimento 

prévio dos docentes. 

6. De acordo com o regulamento de melhoria de classificação, aprovado em reunião do 

conselho pedagógico de 28 de outubro de 2010, o aluno poderá inscrever-se junto do 

professor da disciplina, para melhoria da classificação de um módulo, com uma 

antecedência mínima de oito dias, de acordo com o seguinte:  

a. Apenas poderá inscrever-se nos módulos lecionados nesse ano letivo; 

b. Num total de quatro melhorias de classificação anuais; 

c. Num máximo de duas melhorias por disciplina; 

d. Uma só melhoria por módulo; 

e. A prova de melhoria terá o mesmo grau de exigência da prova realizada para a 

conclusão do módulo; 

f. A prova poderá ser feita com base numa prova escrita ou num trabalho; 

g. Os alunos sujeitos a recuperação de módulo não se poderão propor a melhoria 

dessa classificação;  

h. Não é possível efetuar melhoria à classificação da disciplina de formação em 

contexto de trabalho e pratica simulada, exceto nos casos em que os alunos 

não entregaram o respetivo relatório.    

7. Todos os alunos que pretendam prosseguir estudos de nível superior são sujeitos a 

avaliação sumativa externa que compreende a realização de exames nacionais, às 
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disciplinas específicas. 

Artigo 46.º 

Conclusão do curso 

A conclusão com aproveitamento de um curso vocacional e profissional obtém-se pela 

aprovação em todas as disciplinas do curso, na prática simulada, na formação em contexto de 

trabalho, e na prova de aptidão profissional. 

Artigo 47.º 

Certificação 

1. A conclusão de um curso profissional confere direito à emissão de:  

a. Um diploma que certifique a conclusão do nível secundário de educação e indique 

o curso concluído, respetiva classificação final e o nível de qualificação do quadro 

nacional de qualificações;  

b. Um certificado de qualificações, que indique o seu nível do quadro nacional de 

qualificações, a média final do curso, discrimine as disciplinas do plano de estudo e 

respetivas classificações finais, os módulos das disciplinas da componente de 

formação técnica, a designação do projeto e a classificação obtida na respetiva 

prova de aptidão profissional, bem como a classificação da formação em contexto 

de trabalho.  

2. Um aluno termina o 2.º ou 3.º ciclo do ensino básico desde que tenha concluído com 

aproveitamento 70 % dos módulos do conjunto das disciplinas das componentes geral e 

complementar, e 100 % dos módulos da componente vocacional e da prática simulada, a 

qual integra a avaliação do relatório final. 

3. A conclusão de um curso vocacional de 3.º ciclo do ensino básico confere direito à emissão 

de:  

a. Um certificado de qualificações, que discrimine as disciplinas do plano de estudos 

e respetivas classificações finais, os módulos das disciplinas da componente de 

formação vocacional, bem como a classificação da prática simulada;  

b. Um diploma que certifique a conclusão do ensino básico 
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CAPÍTULO VIII – PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Artigo 48.º 

Direitos e Deveres dos Pais e Encarregados de Educação 

1. Os direitos e deveres dos encarregados de educação estão consignados no ponto 2 do 

Artigo 6º da lei nº 30/02 republicada a 18 de Janeiro de 2008 e no artigo 43.º da lei 

51/2012 de 5 de setembro.  

 

 

 

CAPÍTULO IX – PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

Artigo 49.º 

Direitos e Deveres do Pessoal Não Docente 

1. Para além dos direitos consignados na legislação em vigor, lei n.º 35/2014 de 20 junho, 

aprovando a lei geral do trabalho em funções públicas, são ainda direitos do pessoal não 

docente:  

a.  Ver avaliada de forma rigorosa, isenta e imparcial a sua atividade profissional, 

aos vários níveis da sua intervenção na escola; 

b. Ser ouvido pelo seu representante nos órgãos de gestão, em todos os assuntos 

que lhe digam respeito e informado sobre as decisões tomadas; 

2. Para além dos deveres estabelecidos pela lei nº12-A/2008 de 27 de fevereiro e pelo 

decreto-lei nº121/2008 de 11 de julho, revogados pela lei n.º 35/2014, são ainda deveres 

do pessoal não docente:  

a. Permanecer no seu setor durante as horas de serviço, apenas se ausentando 

em caso de força maior e tendo previamente comunicado à direção. 

Artigo 50.º 

Coordenador Técnico 

As competências deste coordenador estão consignadas na lei nº12-A/2008 de 27 de fevereiro 

e pelo decreto-lei nº121/2008 de 11 de julho.  
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Artigo 51.º 

Assistente Técnico 

1. O assistente técnico desempenha, sob orientação do chefe de serviços de administração 

escolar, funções de natureza executiva, enquadradas com instruções gerais e 

procedimentos bem definidos, com certo grau de complexidade, relativas a uma ou mais 

áreas de atividade administrativa, designadamente gestão de alunos, pessoal, orçamento e 

contabilidade, património, aprovisionamento, secretaria, arquivo e expediente. 

2. As competências deste coordenador estão consignadas na lei nº12-A/2008, de 27 de 

fevereiro, e no decreto-lei nº121/2008, de 11 de julho. 

3. Ao assistente técnico, na área profissional de assistente de arqueólogo compete: 

a. Executar e fiscalizar, em campo e laboratório, trabalhos específicos no âmbito 

da arqueologia, nomeadamente, prospeção, escavação, levantamento de 

estruturas e espólios, levantamento topográfico e outros considerados 

necessários ou relevantes para a investigação e a conservação dos bens 

arqueológicos;  

b. Operar com máquinas e equipamento necessário à realização das tarefas 

específicas, nomeadamente, equipamentos fotográficos, topografia, geradores 

e outros, zelando pela sua conservação; 

c. Participar em atividades de estudo, conservação, valorização e divulgação do 

património arqueológico; 

d. Colaborar na realização de exposições, executando tarefas inerentes à sua 

formação; 

e. Organizar e manter atualizado o inventário patrimonial, bem como adotar 

medidas que visem a conservação das instalações, do material e dos 

equipamentos;  

f. Desenvolver os procedimentos da aquisição de material e de equipamento 

necessários ao funcionamento das diversas áreas da atividade da escola; 

g. Coordenar o inventário de material da escola; 

h. Apoiar os serviços administrativos. 

 

Artigo 52.º 

Tesoureiro 

1. Ao tesoureiro, para além de outras tarefas que lhe possam ser distribuídas nos termos 
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legais, compete-lhe predominantemente: 

a. Arrecadar todas as importâncias legalmente cobradas no estabelecimento de 

ensino, mediante guias ou documentos passados pelas entidades 

competentes; 

b. Operacionalizar o programa SASE para a contabilidade das entradas e saídas de 

fundos referentes ao bar da escola; 

c. Proceder ao depósito das importâncias respeitantes às requisições de fundos e 

cobradas diretamente pelo estabelecimento de ensino; 

d. Entregar no banco de Portugal ou na repartição de finanças, nos prazos 

regulamentares, as importâncias das guias de receitas do estado; 

e. Entregar na entidade bancária ou na repartição de finanças, nos prazos 

regulamentares, as importâncias das guias de operações de tesouraria; 

f. Emitir cheques para pagamento das despesas com pessoal, devidamente 

autorizadas, ou depositar nas respetivas contas as importâncias devidas; 

g. Efetuar pagamentos de acidentes cobertos pelo seguro escolar; 

h. Efetuar pagamentos resultantes de acidentes em serviço; 

i. Proceder ao pagamento de despesas de funcionamento, devidamente 

autorizadas, emitindo os cheques necessários. 

j. Escriturar a folha cofre; 

k. Controlar as contas de depósito; 

l. Colaborar na elaboração de balancetes nas reuniões do conselho 

administrativo e outros que lhe sejam solicitados; 

m. Depositar os cheques da ADSE na CGD; 

n. Emitir cheques por beneficiário ou depositar nas contas dos beneficiários as 

importâncias atribuídas pela ADSE; 

o. Executar tudo o mais que lhe seja determinado pelo chefe de serviços de 

administração escolar. 

Artigo 53.º 

Assistente Operacional 

1. Ao assistente operacional incumbe genericamente, nas áreas de apoio à atividade 

pedagógica, de ação social escolar e de apoio geral, uma estreita colaboração no domínio 

do processo educativo dos discentes, desenvolvendo e incentivando o respeito e apreço 
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pelo estabelecimento de ensino e pelo trabalho que, em comum, nele deve ser efetuado. 

2. As competências deste assistente operacional estão consignadas na Lei nº 12-A/2008, de 

27 de fevereiro, e no Decreto-Lei nº 121/2008, de 11 de julho. 

 

Artigo 54.º 

Avaliação 

1. A avaliação do desempenho pessoal não docente desenvolve-se conforme o consignado na 

lei em vigor. 

CAPÍTULO X - NORMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO INTERNO 

Artigo 55.º 

Estrutura Modular 

1. O modelo adotado pelas escolas profissionais assenta na implementação e concretização 

da estrutura modular como forma de organizar a formação. Parte-se do conceito de 

módulo como unidade de aprendizagem autónoma, integrada num todo coeso que permita 

a um formando/ grupo de formandos adquirir um conjunto de capacidades, através de 

experiências ou atividades de aprendizagem cuidadosamente concebidas. (Ministério da 

Educação, Quadro de Inteligibilidade, Estrutura Modular nas Escolas Profissionais) 

2. A partir das propostas programáticas do Ministério de Educação, a escola, com a 

participação da sua equipa docente, elaborará a sua planificação curricular. Desta 

planificação poderão resultar: macromódulos integrados (de diferentes disciplinas); 

macromódulos pluridisciplinares; macromódulos unidisciplinares, a inclusão de módulos 

intercalares (de apoio ou enriquecimento); a reorganização da sequencialidade interna dos 

módulos; ou a manutenção dos módulos unidisciplinares. 

3. Cada formador deve, no início de cada ano letivo, organizar o seu programa modular e 

definir as aprendizagens significativas de cada módulo, em função do perfil profissional de 

cada curso. Antes de iniciar cada módulo, o formador deve: 

a. Apresentar, aos alunos, os objetivos e conteúdos do módulo; 

b. Realizar atividades de diagnóstico para determinar o domínio dos pré-

requisitos para a aprendizagem do módulo; 

c. Fornecer aos alunos o material organizado; 
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d. Negociar com os alunos as atividades a desenvolver por aluno/grupo de 

alunos, tendo em vista a concretização dos objetivos; 

e. Acordar com os alunos o processo e o momento de avaliação da consecução 

dos objetivos do módulo. 

4. No início de cada ano letivo, será apresentado pela direção ao conselho pedagógico, o 

calendário escolar que deve contemplar: 

a. Interrupções da atividade docente; 

b. Reuniões de avaliação; 

Artigo 56.º 

Horário de Funcionamento 

1. Embora no início de cada ano letivo seja elaborado um horário tipo, é natural que haja 

necessidade de se ajustar o horário, tendo em conta a implementação da estrutura 

modular e a consecução do projeto educativo. 

2. A flexibilidade dos horários é devida: 

a. Especificidade dos cursos; 

b. Visitas de estudo; 

c. Formação em contexto de trabalho/prática simulada. 

3. A gestão dos horários é da competência da direção.   

4. O coordenador de curso e/ou os professores das várias disciplinas podem apresentar 

propostas para alterações/reajustamento do horário, desde que devidamente 

fundamentadas. 

Artigo 57.º 

Aulas Práticas 

1. As aulas de carácter prático têm como objetivo o desenvolvimento nos alunos de 

determinadas competências ligadas à realização de tarefas práticas. 

2. Atendendo às características deste tipo de formação, é necessário atender a um conjunto 

de regras a observar pelos alunos, para que as aulas decorram segundo os objetivos 

definidos pelo professor da disciplina: 

a. Os alunos devem trazer sempre o equipamento adequado; 
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b. É obrigatório o rigoroso cumprimento das normas de higiene e segurança no 

trabalho, aquando da utilização de equipamento; 

c. Manusear equipamentos, zelando pela sua conservação e manutenção. 

3. Os docentes, além de verificarem o cumprimento pelos alunos das normas referidas no 

ponto anterior, devem: 

a. Requisitar, junto do responsável pelo material, todo o material e equipamento 

que necessitam; 

b. Conferir e arrumar o material utilizado no final de cada aula. 

Artigo 58.º 

Visitas de Estudo 

1. A organização de visitas de estudo ao longo do ano letivo deve estar devidamente 

enquadrada no plano anual de atividades da escola e concorrer, a par das restantes 

atividades, para a consecução dos objetivos e linhas gerais do projeto educativo da EPA. 

2. A integração das visitas de estudo no plano anual de atividades pressupõe a entrega ao 

diretor pedagógico por parte dos proponentes da respetiva planificação/proposta, onde 

deve constar: 

a. Local da visita; 

b. Data prevista; 

c. Turma(s) envolvida(s); 

d. Objetivos e disciplinas/módulos envolvidos; 

e. Professores responsáveis e professores acompanhantes; 

f. Previsão de custos. 

3. A responsabilidade da organização das visitas de estudo é, em primeira instância, dos 

professores e/ou conselho de curso, que propõem a sua realização e, após a devida 

aprovação pelo conselho pedagógico, é partilhada por todos os intervenientes no processo 

educativo dos alunos diretamente envolvidos, assumindo os órgãos de gestão 

responsabilidade na supervisão da sua organização. 

4. Nas visitas de curta duração (até 1 dia) o pedido de autorização, a dirigir pelo professor 

orientador educativo/diretor de turma ou outro professor responsável, ao encarregado de 

educação, deve incluir, além dos objetivos, destinos, itinerário, horário, transporte, custos 

e outros elementos, uma declaração assinada pelo encarregado de educação a autorizar o 

seu educando a participar na visita de estudo. 
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5. Os professores responsáveis pela visita de estudo devem entregar na direção, no prazo de 

oito dias úteis, após a conclusão da mesma, um relatório detalhado da visita de estudo. 

6. Durante o 3.º período, só deverão ser realizadas visitas de estudo que, com o devido 

fundamento, não possam ser realizadas noutro período. 

7. A visita de estudo ao estrangeiro, conforme despacho n.º 28/ME/91,consiste na 

deslocação de uma ou mais turmas por um período variável, e com objetivos de 

aprendizagem bem definidos, visando complementar conhecimentos adquiridos em duas 

ou mais disciplinas, sendo que uma deve obrigatoriamente ser da componente técnica, 

assumindo carácter transdisciplinar ou multidisciplinar ou ainda integrar-se em projetos de 

investigação, cooperação, intercâmbio ou trabalho de turma ou grupo de turmas, 

revogado pelo despacho 10969/2008, no âmbito da delegação de competências aos 

Diretores de Escola, dos agrupamentos de escola e escolas não agrupadas, remete: 

a. A visita de estudo ao estrangeiro deve respeitar a legislação específica (cf. 

despacho n.º 28/ME/91 e despacho 10969/2008; alíneas h, í) para a sua 

realização e deve ser alvo de preparação detalhada pelos seus proponentes. 

Nesta preparação deve sempre constar a realização de reuniões prévias com 

os encarregados de educação dos alunos envolvidos para especificação de 

todas as informações e corresponsabilização na preparação da visita; 

b. Para a realização de visitas de estudo ao estrangeiro é necessário seguro de 

viagem e estadia; 

c. No prazo de trinta dias após a conclusão da visita estudo, deve ser enviado ao 

coordenador da área educativa um exemplar do relatório da mesma, 

elaborado em ficha própria pelo professor responsável pela viagem; 

d. As visitas de estudo com duração inferior a três dias, obedecem a parecer do 

conselho pedagógico.  

e. As visitas de estudo com duração superior a três dias obedecem a parecer da 

direção da escola. 

f. As visitas de estudo que decorram no país ou estrangeiro, deve obedecer à 

regra de um professor por cada quinze alunos. 

8. No intercâmbio com deslocação ao estrangeiro a decorrer em período letivo, o envio da 

proposta para pedido de autorização à DGesTE, direção geral dos estabelecimentos 

escolares, deve ocorrer até trinta dias antes da sua realização, embora a Direção da Escola 

tenha autonomia para aprovar a referida visita.  
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9. As visitas de estudo devem ser sumariadas uma vez que são consideradas horas de 

formação. 

Artigo 59.º 

Normas para a antecipação e substituição de aulas (professores) 

1. A antecipação/substituição de aulas fica condicionada à autorização prévia por parte da 

direção, salvo em casos excecionais e devidamente justificados. 

2. Compete à direção diligenciar no sentido de se proceder à antecipação/substituição de 

aulas, quando tiver conhecimento antecipado da ausência do professor. 

3. A presença dos alunos nas aulas antecipadas é obrigatória. 

Artigo 60.º 

Normas para a utilização dos livros de ponto (professores) 

1. Os livros de ponto destinam-se, ao registo dos sumários das aulas e à marcação de faltas 

dos alunos. 

2. Os sumários devem ser registados no próprio dia ou, em caso de impossibilidade, até 

quarenta e oito horas depois da aula lecionada. Findo este prazo, a ausência de registo de 

sumário será considerado como aula não lecionada. 

3. São da exclusiva responsabilidade dos professores, que zelarão pelo seu transporte para a 

sala de aula. 

4. A abertura dos livros de ponto será feita pelo assistente operacional adstrito a essa 

função.  

5. A consulta dos livros de ponto só é permitida aos docentes, ao orientador 

educativo/diretor de turma e à direção. 

6. No livro de ponto o professor além de escrever o sumário da lição, deve registar o nome 

da disciplina, o número da lição, o módulo, faltas do aluno e a rúbrica do professor. 

CAPÍTULO XI – SERVIÇOS DE APOIO 

Artigo 61.º 

Normas Gerais 

1. Os serviços educativos constituem um património da escola e podem, de acordo com 

regras próprias e prioridades definidas, ser utilizados por toda a comunidade educativa. 
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2. Todos os utentes deverão informar-se dos horários de cada serviço e do respetivo 

regulamento.  

3. É proibido o acesso de pessoas estranhas, salvo devidamente autorizadas pela direção, às 

instalações destes serviços.  

Artigo 62.º 

Serviços de Administração Escolar 

Os serviços de administração escolar funcionam na sede da escola (em anexo).  

Artigo 63.º 

Biblioteca 

O funcionamento da biblioteca é regido por regulamento próprio (em anexo). 

Artigo 64.º 

Serviços Orientação 

O serviço de psicologia e orientação  é regido por regulamento próprio (em anexo). 

Artigo 65.º   

Laboratórios 

1. Os alunos podem utilizar os laboratórios no decurso das aulas; 

2. As situações de exceção terão de ser analisadas pela direção. 

Artigo 66.º 

Sala de Informática 

1. O funcionamento da sala de informática é regido por regulamento próprio. 

 

Artigo 67.º 

Bar 

1. A gestão do bar obedece a regras emanadas por parte da direção da EPA. 

2. O normal funcionamento rege-se pelas seguintes horas: horário da manhã, das 09h00 às 

13h00; da parte da tarde: das 13h30 às 16h30. 

 

Artigo 68.º 

Refeitório 

1. O fornecimento das refeições é da responsabilidade do Agrupamento de Escolas Nº 1 do 
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Marco de Canaveses. 

2. O horário de funcionamento do refeitório deve estar exposto em local visível, junto às suas 

instalações. 

3. O atendimento dos utentes deve ser feito com a máxima correção e celeridade. 

4. O preço do almoço é determinado por lei. 

5. Podem utilizar o refeitório os professores, funcionários, alunos da escola e outros 

situações protocolares. 

6. Na sexta-feira de cada semana deve ser exposta, nas instalações do refeitório, no bar e no 

placard das informações da secretaria. 

Artigo 69.º 

Requisição de Materiais e Equipamentos 

1. As requisições de material podem ser feitas pela direção, professores, nos serviços 

administrativos, mediante o preenchimento de uma relação de necessidades, dirigida ao 

técnico profissional de assistente de arqueólogo. 

2. O pedido de material deve ser feito com pelo menos oito úteis de antecedência, salvo em 

casos excecionais e devidamente justificados.  

3. O requisitante fica responsável pelo equipamento, pelo que qualquer anomalia será de sua 

responsabilidade. 

Artigo 70.º 

Requisição de Fotocópias 

1. As fotocópias são requisitadas na biblioteca, com uma antecedência mínima de 24 horas.  

2. Os pedidos de reprodução de material que não cumpram o prazo acima estipulado serão 

satisfeitos na medida das possibilidades e disponibilidade do respetivo funcionário. 

CAPÍTULO XII – SEGURANÇA  

Artigo 71.º 

Segurança 

1. A segurança deve ser uma preocupação comum a todos os membros da comunidade 

educativa: pessoal docente e não docente, alunos, pais, encarregados de educação.  

2. Em caso de perigo eminente, com necessidade de evacuar a sala, dever-se-ão adotar os 
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seguintes procedimentos constantes do plano de emergência da escola. 

3. Em locais devidamente assinalados existem extintores que, em caso de necessidade, só 

devem ser manuseados por professores e funcionários. 

CAPÍTULO XIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 72.º 

Proibição de Fumar 

1. De acordo com a lei, é expressamente proibido fumar nas instalações da EPA. 

Artigo 73.º 

Normas para o acesso, circulação e saídas do edifício escolar 

1. O acesso ao edifício da escola faz-se através do portão principal existente junto à igreja, 

sendo esta entrada destinada ao acesso de pessoas. 

2. Tem acesso ao edifício escolar: 

a. Pessoal docente, não docente e alunos integrantes da comunidade escolar; 

b. Pais e encarregados de educação; 

c. Fornecedores de bens ou serviços e técnicos de manutenção e reparação; 

d. Utentes de serviços ou atividades realizadas na escola; 

e. Outros visitantes ou convidados sujeitos a verificação de identidade. 

3. Serão sujeitos a identificação no acesso aos indivíduos que não sejam reconhecidos, ou 

cuja identidade possa suscitar dúvidas. 

4. O acesso de agentes divulgadores de bens e serviços ficará dependente da sua relevância 

para a comunidade escolar, carecendo de autorização prévia da direção. 

5. É vedada a entrada de vendedores ou comerciantes na escola, bem como a venda de 

artigos e objetos de natureza diversa. Excetuam-se desta norma, os livreiros, que poderão 

participar nas feiras e semanas do livro, desde que organizadas e autorizadas pela escola. 

6. É proibida a venda no recinto da escola, e publicidade de produtos que façam o apelo ao 

consumo de álcool, drogas ou à violência ou outros que a direção entenda. 

7. As entregas de bens e mercadorias, no recinto da escola, devem ocorrer só durante o 

horário normal de funcionamento da escola, de segunda a sexta-feira, e excecionalmente 

no fim de semana em casos devidamente autorizados. 



Regulamento Interno - EPA  

 

52 

 

Artigo 74.º 

Regimentos Internos 

1. A elaboração ou revisão dos regimentos internos dos órgãos de administração e gestão e 

das estruturas de orientação educativa deverá também ter em conta o consignado na 

secção II e IV, do capítulo I, da parte II, do código de procedimento administrativo 

(decreto-lei nº 442 / 91, com as alterações introduzidas pelo decreto-lei nº 6 / 96).   

2. Do regimento interno das estruturas de orientação educativa/direção de turma constarão 

obrigatoriamente, entre outras, as normas referentes a:  

a. Organização interna e funcionamento; 

b. Presidência das reuniões e sua substituição;  

c. Forma de convocatória das reuniões e divulgação da ordem de trabalhos; 

d. Secretariado e atas das reuniões, a sua duração, a divulgação e implementação 

das decisões tomadas;  

e. Local próprio para arquivo das informações, legislação e atas, de consulta 

acessível a todos os membros.  

3. Os originais dos regimentos internos das estruturas de orientação educativa/direção de 

turma e dos regulamentos das instalações específicas devem ser arquivados e confiados à 

guarda da direção. 

Artigo 75.º 

Revisão do Regulamento Interno 

1. A revisão extraordinária do regulamento interno apenas poderá ser feita em caso de 

manifesta desadequação por facto superveniente, sendo exigida a maioria qualificada de 

dois terços dos membros do conselho pedagógico para a aprovação de qualquer alteração. 

2. Os elementos da comunidade educativa devem ser auscultados relativamente às 

propostas de alteração do presente regulamento, sempre que estas lhes digam 

diretamente respeito.     

Artigo 76.º 

Outras Disposições Finais 

1. A aprovação do presente regulamento interno pelo conselho pedagógico vinculará todos 

os elementos da comunidade educativa ao seu cumprimento.   

2. É da competência da direção a interpretação por analogia e extensiva do presente 
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regulamento interno de modo a colmatar as suas eventuais lacunas.   

3. O cumprimento das disposições constantes do presente regulamento será elemento 

referencial na avaliação dos elementos da comunidade escolar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

1. Lei de Bases do sistema educativo; 

2. Estatuto da Carreira Docente - Decreto-Lei n.º 41/2012 de 21 de fevereiro; 

3. Portaria n.º 795/2000; 

4. Portaria n.º 550-C/2004, de 21 de Maio; 

5. Lei nº30/2002 de 20 de Dezembro e Lei n.º 3/2008; 

6. Estatuto do Aluno e Ética Escolar de 5 de setembro de 2012 – Decreto-Lei nº51/2012; 

7. Despacho nº 14758/2004; 

8. Legislação da Avaliação do Desempenho Docente - Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 

21 de fevereiro; 

9. Despacho Normativo n.º 13-A/2012; 
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10. Despacho Normativo n.º 10969/2008, de 15 abril; 

11. Despacho Normativo n.º 24/2012 de 26 de outubro (bolsa de avaliadores externos);     

12. Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de junho; 

13. Regulamento da Prova de Aptidão Profissional; 

14. Regulamento do Curso Vocacional; 

15. Regulamento dos Cursos Profissionais; 

16. Regulamento de Funcionamento da Biblioteca Escolar; 

17. Lei nº12-A/2008 de 27 de fevereiro e pelo Decreto-Lei nº121/2008 de 11 de julho; 

18. Outros Regulamentos. 

 

 

Regimento  interno do concelho pedagógico 

Coordenador do curso 

Coordenador de componente de formação 

Orientador educativo 

Conselho de orientadores educativos 

Registo próprio 

Pap 

Fct 

P simulada 

Biblioteca 

Serviços de psic 

Sala de informatica 
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