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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

PRINCÍPIOS GERAIS 
 

Artigo 1.º 

 (Definição) 

1. A Escola Secundária de Cacilhas-Tejo (ESCT), em 

Almada, é um estabelecimento de ensino público do 

Ministério da Educação. 

2. A ESCT exerce a sua atividade no cumprimento da sua 

missão e dos seus valores e tendo por base os 

instrumentos de autonomia, o Projeto Educativo de 

Escola, o Plano Anual de Atividades e o Orçamento e 

ainda, para efeitos de prestação de contas, o relatório 

anual de atividades, a conta de gerência e o relatório de 

autoavaliação. 

3. O presente Regulamento Interno (RI) é um instrumento 

do Sistema de Controlo Interno da ESCT. 

 

Artigo 2.º 

 (Finalidades) 

A ESCT visa a prossecução do interesse público, através 

da concretização dos objetivos gerais definidos na 

Constituição da República Portuguesa e na Lei de Bases 

do Sistema Educativo. 

 

Artigo 3.º 

 (Regime jurídico) 

A ESCT é um organismo da Administração Pública, 

dotado de autonomia cultural, pedagógica e 

administrativa, nos termos do Decreto-Lei nº 75/2008, de 

22 de abril, com as alterações introduzidas por legislação 

subsequente. 

 

Artigo 4.º 

 (Sede) 

A ESCT tem sede no número seis da Praça Gil Vicente, 

2804-506 no concelho de Almada. 

 

Artigo 5.º 

 (Denominação) 

A denominação atual é a homologada pelo Despacho nº 

8296/2002, de 27-03-2002 (Diário da República, II série, 

nº 95, de 23-04-2002), alterada pela Portaria 127-A/2007, 

de 25 de janeiro. 

 

Artigo 6.º 

 (Símbolos) 

1. A ESCT possui símbolo próprio, o qual será 

reproduzido no estandarte e no estacionário em uso na 

Escola, em conjunto com o símbolo do Ministério da 

Educação. 

2. No espaço da Escola, para além das bandeiras nacional 

e da União Europeia, será hasteado o estandarte da ESCT. 

 

Artigo 7.º 

 (Aplicação) 

1. O presente RI aplica-se a todos os órgãos, estruturas e 

serviços da ESCT. 

2. O presente RI aplica-se a todos os alunos e pessoal 

docente e não docente da ESCT bem como aos Pais e 

Encarregados de Educação e a todos os utentes dos 

espaços, instalações e equipamentos escolares. 

 

Artigo 8.º 

 (Cumprimento) 

1. Todos os elementos da comunidade escolar são 

responsáveis por cumprir e fazer cumprir o presente RI.  

2. As infrações ao presente RI serão punidas nos termos 

dos estatutos e regulamentos disciplinares e do Estatuto 

do Aluno do Ensino Não Superior. 

3. A ignorância ou má interpretação do presente RI não 

justifica a falta do seu cumprimento nem isenta os 

infratores das sanções previstas nos respetivos estatutos e 

regulamentos disciplinares. 

 

Artigo 9.º 

 (Circuitos de informação) 

1. A ESCT dispõe dos seguintes canais de informação e/ 

ou comunicação: 

a) página oficial na Internet, em http://escacilhastejo.org 

b) circuito de e-mail interno em 

http://correio.escacilhastejo.org 

c) aplicação INOVAR 

d) blog da BECRE em 

http://becrecacilhastejo.wordpress.com 

e) Redes Sociais 

2. A gestão dos circuitos de informação na Escola é da 

responsabilidade do Diretor, o qual mandará afixar e/ou 

colocar na página da Escola toda a informação que 

considere pertinente, oriunda dos órgãos sob sua direção 

ou controlo.  

3. As orientações de caráter vinculativo emanadas pela 

Direção são afixadas nos lugares de estilo e / ou enviadas 

por correio eletrónico.  

4. As orientações e deliberações do Conselho Geral 

devem ser afixadas nos lugares de estilo, sendo da 

responsabilidade do respetivo Presidente. 

5. A ESCT poderá editar um jornal, bem como boletins de 

ligação interna e externa. 

 

Artigo 10.º 

(Comunicações electrónicas) 

1. As comunicações eletrónicas são o meio preferencial e 

prioritário de comunicação interna e externa da escola, 

designadamente: de e entre todos os seus órgãos, pessoal 

docente, pessoal não docente, alunos e encarregados de 

educação.  

2. Para operacionalização do disposto no número anterior 

a Escola atribui uma caixa de correio eletrónico exclusiva, 

constituindo-se esta como único endereço eletrónico de 

contacto com que a Escola fica obrigada.  

3. Pelo disposto no número anterior, a atribuição da caixa 

de correio eletrónico constitui-se como um direito de todo 

o pessoal docente e não docente e alunos, bem como 

outros membros dos órgãos da escola. 

4. Esta caixa de correio é de uso obrigatório para o pessoal 

docente e não docente e alunos, nas comunicações 

internas e externas de e com a escola ou qualquer um dos 

seus órgãos.  

http://escacilhastejo.org/
http://correio.escacilhastejo.org/
http://becrecacilhastejo.wordpress.com/
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5. O acesso à caixa de correio efetua-se através de um 

código pessoal e intransmissível, fornecido pelo Diretor 

ou por quem ele indicar.  

6. Para garantir a segurança e confidencialidade dos 

acessos, todos os utilizadores são obrigados a alterar a 

palavra passe fornecida logo na primeira utilização deste 

serviço.  

7. O serviço de correio eletrónico está sujeito às políticas 

de segurança e privacidade definidas pelo fornecedor do 

serviço, submetendo-se os utilizadores à aceitação destas.  

8. A caixa de correio destina-se a fins essencialmente 

escolares.  

9. Por decisão fundamentada do Diretor, ou em resultado 

de procedimento disciplinar, pode qualquer utilizador ver 

a sua conta de correio suspensa ou limitada de forma 

definitiva ou temporária.  

10. O direito previsto no número 3 cessa sempre que o 

vínculo com a escola é interrompido, podendo nestas 

situações a caixa de correio ser eliminada ou bloqueada.  

11. Para execução do número anterior a eliminação da 

caixa de correio poderá ocorrer a partir do 15.º dia útil 

após a cessação do vínculo, sem aviso prévio ao utilizador, 

não podendo a escola ser responsabilizada pela perda de 

informações ou outros danos decorrentes do ato.   

12. Devem todos os utilizadores manter cópias de 

segurança dos documentos e informações existentes na 

respetiva caixa de correio, não cabendo à Escola 

quaisquer responsabilidades por perda total ou parcial de 

dados. 

 

Artigo 11.º 

 (Tipologia) 

1. A ESCT é um estabelecimento de ensino secundário 

pluricurricular, funcionando nos turnos diurno e noturno. 

2. A ESCT leciona Cursos Científico-Humanísticos, 

Profissionais, de Ensino Recorrente bem como outras 

modalidades de educação, ensino e formação. 

 

Artigo 12.º 

 (Centro QUALIFICA) 

1. A ESCT é entidade promotora do Centro Qualifica (CQ) 

de Almada, cujo propósito é a qualificação e a valorização 

pessoal, escolar e profissional de quem a ele recorre. 

 

Artigo 13.º 

 (Associações) 
1. A ESCT pode estabelecer parcerias e protocolos com 

associações externas de interesse e envolvência na 

comunidade  

 

Artigo 14.º 

 (Regimentos e regulamentos) 

1. Os órgãos, estruturas e serviços da ESCT deverão 

aprovar os respetivos regimentos ou regulamentos. 

2. Os regimentos do Conselho Geral e Conselho 

Pedagógico são aprovados pelos respetivos órgãos 

3. Os restantes regimentos ou regulamentos dos outros 

órgãos, estruturas e serviços são aprovados pelos mesmos 

e homologados por despacho do Diretor. 

 

Artigo 15.º 

 (Relações externas) 

1. A ESCT deverá estabelecer especiais laços de relação e 

cooperação com os órgãos autárquicos de Almada bem 

como com as escolas congéneres do concelho, 

designadamente no âmbito do órgão de coordenação da 

Área Pedagógica, e ainda com o Centro de Saúde de 

Almada. 

2. A ESCT deverá estabelecer laços de cooperação com 

instituições da sociedade civil do concelho de Almada, 

designadamente associações culturais, desportivas, 

recreativas e cívicas e instituições particulares de 

solidariedade social. 

3. A ESCT deverá estabelecer laços de cooperação e 

parceria com organismos oficiais, designadamente no 

âmbito da formação profissional, bem como com 

instituições e empresas privadas. 

 

CAPÍTULO II 

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO  

E GESTÃO 
 

SECÇÃO I 

CONSELHO GERAL 

 
O Conselho Geral (C.G.) é o órgão de direção estratégica 

responsável pela definição das linhas orientadoras da 

atividade da Escola, assegurando a participação e 

representação da comunidade escolar, com respeito pelos 

princípios dispostos no Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de 

julho, Artigo 11.º, na Constituição da República e na Lei 

de Bases do Sistema Educativo. 

 

Artigo 16.º 

(Composição) 

1. O Conselho Geral é composto por um número ímpar de 

membros, nunca superior a vinte e um elementos.  

2. A composição do Conselho Geral da ESCT é a 

seguinte:  

a) Representantes do pessoal docente – 7 elementos;  

b) Representantes do pessoal não docente – 2 elementos;  

c) Representantes dos alunos – 2 elementos;  

d) Representantes dos Pais e Encarregados de Educação – 

4 elementos;  

e) Representantes do município – 3 elementos;  

f) Representantes da comunidade local – 3 elementos.  

3. O Diretor participa nas reuniões do Conselho Geral 

sem direito a voto.  

4. Sempre que se justifique, poderão ser convidados a 

integrar os trabalhos do C.G., sem direito a voto, 

representantes ou membros da comunidade escolar, por 

deliberação da maioria simples dos membros do C.G. 

presentes na reunião. 

 

Artigo 17.º 

 (Competências) 

1. Constituem competências do Conselho Geral:  

a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus 

membros, à exceção dos representantes dos alunos; 
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b) Eleger o diretor, nos termos dos artigos 21.º a 23.º do 

Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho; 

c) Aprovar o projeto educativo e acompanhar e avaliar a 

sua execução; 

d) Aprovar o regulamento interno e acompanhar e avaliar 

a sua execução; 

e) Aprovar o plano anual de atividades; 

f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório 

final do PAA; 

g) Aprovar as propostas dos contratos de autonomia; 

h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento; 

i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e 

execução, pelo Diretor, das atividades no domínio da ação 

social escolar; 

j) Aprovar o relatório de contas de gerência; 

k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 

l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos 

horários dos alunos; 

m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de 

administração e gestão; 

n) Promover o relacionamento com a comunidade 

educativa; 

o) Definir os critérios para a participação da Escola em 

atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas; 

p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em 

vista o desenvolvimento do PE e o cumprimento do PAA; 

q) Participar, nos termos definidos em diploma próprio, 

no processo de avaliação do desempenho do Diretor; 

r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos (exemplo: 

recursos de matéria disciplinar); 

s) Aprovar o mapa de férias do Diretor.  

2. O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos 

dos membros do C.G. em efetividade de funções.  

3. No desempenho das suas competências, o Conselho 

Geral tem a faculdade de requerer aos restantes órgãos as 

informações necessárias para realizar eficazmente o 

acompanhamento e a avaliação do funcionamento da 

Escola e de lhes dirigir recomendações com vista ao 

desenvolvimento do Projeto Educativo e ao cumprimento 

do Plano Anual de Atividades.  

4. O C.G. pode constituir no seu seio uma comissão 

permanente, na qual pode delegar as competências de 

acompanhamento da atividade da Escola entre as suas 

reuniões ordinárias.  

5. A comissão permanente constitui-se como uma fração 

do C.G., respeitada a proporcionalidade dos corpos que 

nele têm representação.  

 

Artigo 18.º 

 (Processo eleitoral) 

1. As assembleias eleitorais são convocadas pelo 

presidente do Conselho Geral cessante até 60 dias antes 

do final do mandato. 

2. Os processos eleitorais realizam-se por sufrágio secreto 

e presencial. 

3. As convocatórias mencionarão as normas práticas do 

processo eleitoral, locais de afixação das listas de 

candidatos, hora e local ou locais do escrutínio, devendo 

ser afixadas com a antecedência de sete dias, nos locais de 

estilo. 

4. Os membros constituintes das assembleias eleitorais 

deverão reunir em separado, e previamente, para decidir 

da composição das respetivas mesas que as presidirão e 

supervisionarão nos respetivos escrutínios: 

a) As mesas a que se refere o presente número serão 

constituídas por um Presidente e dois Secretários eleitos 

individualmente; 

b) Para a eleição da mesa que presidirá ao escrutínio dos 

representantes dos alunos participarão os Delegados ou 

Subdelegados do Ensino Diurno e Noturno. 

5. As urnas manter-se-ão abertas oito horas, das 10 às 20, 

a menos que antes tenham votado todos os eleitores. 

6. A abertura das urnas será efetuada perante a respetiva 

assembleia eleitoral, lavrando-se ata, que será assinada 

pelos componentes da mesa e pelos restantes membros da 

assembleia que o desejarem. 

7. As listas dos docentes, depois de subscritas por um 

mínimo de dez elementos, devem ser rubricadas pelos 

respetivos candidatos, que assim manifestam a sua 

concordância. 

8. As listas referidas no número anterior serão entregues 

ao Presidente do Conselho Geral até três dias úteis antes 

da abertura da Assembleia Eleitoral. 

9. O Presidente do órgão ao receber as listas, rubricá-las-á 

imediatamente e afixá-las-á nos locais de estilo. 

10. As listas de alunos serão propostas por um mínimo de 

dez discentes e a sua divulgação far-se-á nos locais de 

estilo. 

11. As listas de pessoal não docente serão propostas por 

um mínimo de cinco proponentes e a sua divulgação far-

se-á nos locais de estilo. 

12. As listas devem conter a indicação dos candidatos a 

membros efetivos, em número igual ao dos respetivos 

representantes no Conselho Geral, bem como dos 

candidatos a membros suplentes. 

13. Cada lista poderá indicar até dois representantes para 

acompanharem todos os atos da eleição, os quais 

assinarão a ata. 

14. O escrutínio será efetuado perante a respetiva 

Assembleia Eleitoral, lavrando-se ata que será assinada 

pelos membros da Mesa. 

15. A conversão dos votos em mandatos das eleições por 

listas faz-se de acordo com o método de representação 

proporcional mais alta de Hondt 

16. As atas das assembleias eleitorais serão entregues ao 

Presidente do Conselho Geral, nos três dias subsequentes 

ao da realização da eleição, o qual as arquivará 

acompanhadas pelas observações que, sobre o referido 

processo, sejam formuladas durante as quarenta e oito 

horas seguintes à conclusão do mesmo. 

 

Artigo 19.º 

 (Eleição dos representantes dos docentes) 

1. Os representantes do pessoal docente são eleitos por 

todos os docentes e formadores em exercício de funções 

na Escola.  

2. Os representantes do pessoal docente candidatam-se à 

eleição, apresentando-se em listas separadas. 

3. As listas devem conter a indicação dos candidatos a 

membros efetivos, em número igual ao dos respetivos 



Regulamento Interno - Escola Secundária de Cacilhas-Tejo 

 

[4] 

 

representantes no C.G., bem como dos candidatos a 

suplentes. 

4. As listas do pessoal docente devem assegurar, sempre 

que possível, a representação das diferentes modalidades 

de ensino. 

 

Artigo 20.º 

 (Eleição dos representantes dos alunos) 

Os representantes dos alunos são eleitos em Assembleia 

de Delegados.  

 

Artigo 21.º 

 (Eleição dos representantes  

do pessoal não docente) 

Os representantes do pessoal não docente são eleitos por 

todos os membros do pessoal não docente em exercício de 

funções na Escola. 

 

Artigo 22.º 

 (Eleição dos representantes dos Pais  

e Encarregados de Educação) 

1. Os representantes dos pais e encarregados de educação 

são eleitos: 

a) Em assembleia-geral de pais e encarregados de 

educação da Escola, sob proposta das respetivas 

organizações representativas; 

b) Na falta das condições previstas na alínea anterior o 

Conselho Geral promove uma reunião geral de 

representantes de pais e encarregados de educação para 

proceder à eleição dos seus representantes. 

 

Artigo 23.º 

 (Designação de representantes) 

1. Os representantes do município são designados pela 

Câmara Municipal, podendo esta delegar tal competência, 

nos termos da Lei, na Junta de Freguesia. 

 2. Os representantes da comunidade local, quando se 

trate de individualidades ou representantes de atividades 

de carácter económico, social, cultural e científico, são 

cooptados pelos demais membros. 

2.1. Estes representantes devem ser convidados de acordo 

com as linhas orientadoras do PE. 

3. Os representantes da comunidade local, quando se trate 

de representantes de instituições ou organizações são 

indicados pelas mesmas.  

3.1. Estes representantes devem ser convidados de acordo 

com as linhas orientadoras do PE. 

 

Artigo 24.º 

 (Mandato) 

1. O mandato dos membros do Conselho Geral tem a 

duração de quatro anos, à exceção do mandato dos 

representantes dos Pais e Encarregados de Educação e dos 

alunos que tem a duração de dois anos escolares. 

2. Os membros do Conselho Geral são substituídos no 

exercício do cargo se entretanto perderem a qualidade que 

determinou a respetiva eleição ou designação. 

3. As vagas resultantes da cessação do mandato dos 

membros eleitos são preenchidas pelo primeiro candidato 

não eleito, segundo a respetiva ordem de precedência, na 

lista a que pertencia o titular do mandato. 

 

Artigo 25.º 

 (Periodicidade das reuniões) 

1. O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por 

trimestre e extraordinariamente sempre que convocado 

pelo respetivo presidente, por sua iniciativa, a 

requerimento de um terço dos seus membros em 

efetividade de funções ou por solicitação do Diretor. 

2. O Conselho Geral pode reunir em qualquer dia da 

semana. 

3. As reuniões do Conselho Geral devem ser marcadas em 

horário que permita a participação de todos os seus 

membros. 

 

SECÇÃO II 

DIRETOR 

 
O diretor é o órgão de administração e gestão da escola 

nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira 

e patrimonial. 

 

Artigo 26.º 

 (Competências) 

1. Constituem competências do Diretor as constantes do 

Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho.  

2. As competências do diretor são as seguintes: 

2.1. Submeter à aprovação do C.G. o PE elaborado pelo 

C.P. 

2.2. Ouvido o C.P., compete também ao diretor: 

a) Elaborar e submeter à aprovação do C.G.: 

i) As alterações ao RI; 

ii) O plano anual de atividades; 

iii) O relatório anual de atividades; 

iv) As propostas de celebração de contratos de autonomia. 

b) Aprovar o plano de formação e atualização do pessoal 

docente e não docente. 

3. No ato de apresentação ao C.G., o diretor faz 

acompanhar os documentos referidos na alínea a) do 

ponto anterior os pareceres do C.P.. 

4. Sem prejuízo das competências que lhe sejam 

cometidas por lei ou RI, no plano da gestão pedagógica, 

cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete 

ao diretor, em especial: 

a) Definir o regime de funcionamento da escola; 

b) Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade 

com as linhas orientadoras do C.G.; 

c) Superintender na constituição de turmas e na 

elaboração de horários; 

d) Distribuir o serviço docente e não docente; 

e) Propor os candidatos ao cargo de coordenador de 

departamento curricular; 

f) Planear e assegurar a execução das atividades no 

domínio da ação social escolar, em conformidade com as 

linhas orientadoras definidas pelo C.G.; 

g) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem 

como os outros recursos educativos; 

h) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de 

cooperação ou de associação com outras escolas e 

instituições de formação, autarquias e coletividades, em 
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conformidade com os critérios definidos pelo C.G. nos 

termos das suas competências, na alínea o); 

i) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente 

nos termos dos regimes legais aplicáveis; 

j) Assegurar as condições necessárias à realização da 

avaliação do desempenho do pessoal docente e não 

docente, nos termos da legislação aplicável; 

k) Dirigir superiormente os serviços administrativos, 

técnicos e técnico-pedagógicos. 

5. Compete ainda ao diretor: 

a) Representar a Escola; 

b) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal 

docente e não docente; 

c) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos nos 

termos da legislação aplicável; 

d) Intervir nos termos da lei no processo de avaliação de 

desempenho do pessoal docente; 

e) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não 

docente.  

6. O diretor exerce ainda as competências que lhe forem 

delegadas pela administração educativa.  

7. O diretor pode delegar e subdelegar no subdiretor e nos 

adjuntos as competências que lhe estão cometidas, exceto 

a de intervir nos termos da lei no processo de avaliação de 

desempenho do pessoal docente.  

8. Nas suas faltas e impedimentos, o diretor é substituído 

pelo subdiretor.  

 

Artigo 27.º  

(Direitos gerais e específicos do diretor) 

1. O diretor goza dos direitos gerais reconhecidos aos 

docentes da Escola. 

2. O diretor conserva o direito ao lugar de origem e ao 

regime de segurança social por que está abrangido, não 

podendo ser prejudicado devido ao exercício destas 

funções, relevando para todos os efeitos no lugar de 

origem o tempo de serviço prestado naquele cargo. 

3. O diretor, o subdiretor e os adjuntos gozam do direito a 

formação específica para as suas funções.  

4. O diretor, o subdiretor e os adjuntos mantêm o direito à 

remuneração base correspondente à categoria de origem, 

com direito a um suplemento remuneratório a estabelecer 

nos termos do Artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 

22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 137/2012 de 2 de 

julho.  

 

Artigo 28.º  

(Deveres específicos do diretor) 

1. Para além dos deveres gerais dos trabalhadores que 

exercem funções públicas aplicáveis ao pessoal docente, 

tem ainda os seguintes deveres específicos: 

a) Cumprir e fazer cumprir as orientações da 

Administração Educativa; 

b) Manter permanentemente informada a Administração 

Educativa, através da via hierárquica, sobre todas as 

questões relevantes aos serviços; 

c) Assegurar a conformidade dos atos praticados pelo 

pessoal com o estatuído na lei e com os legítimos 

interesses da comunidade educativa. 

 

Artigo 29.º 

 (Procedimento concursal, eleição,  

posse e mandato) 

1. O Diretor é eleito pelo Conselho Geral. 

2. O procedimento concursal para o recrutamento do 

diretor desenvolve-se conforme o Artigo 21.º do Decreto-

Lei nº 75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 

137/2012 de 2 de julho.  

3. Não sendo aprovada a recondução do diretor cessante, 

o C.G. delibera a abertura do procedimento concursal até 

60 dias antes do termo do mandato daquele. Este 

procedimento concursal é obrigatório, urgente e de 

interesse público. O aviso de abertura obedece aos 

requisitos discriminados no Artigo 22.º do Decreto-Lei nº 

75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 

137/2012 de 2 de julho.  

4. A candidatura depende de um requerimento 

acompanhado de documentos definidos no aviso de 

abertura, do curriculum vitae (CV) e de um projeto de 

intervenção.  

5. As candidaturas são apreciadas pelo C.G. ou por uma 

comissão designada por este órgão. A mesma verifica o 

preenchimento dos requisitos tomando uma posição sobre 

a sua admissão ou exclusão. 

5.1. A comissão aprecia os elementos constantes no aviso 

de abertura, obrigatoriamente o CV, o projeto de 

intervenção e o resultado da entrevista individual 

realizada com o candidato. 

5.2. A comissão elabora um relatório fundamentado 

relativamente a cada um dos candidatos, indicando as 

razões que aconselham ou não a sua eleição, não podendo 

em caso algum proceder à seriação dos candidatos. Este 

relatório é apresentado no C.G.. 

5.3. Após a discussão e apreciação em C.G. do relatório 

de avaliação de candidatura, por deliberação da maioria 

dos presentes ou por requerimento de pelo menos 1/3 dos 

seus membros em efetividade de funções, pode decidir-se 

proceder à audição oral dos candidatos.  

6. Respeitados os procedimentos anteriores, considera-se 

eleito o candidato que obtenha maioria absoluta dos votos 

dos membros do C.G. em efetividade de funções. 

6.1. Sempre que esta condição necessária, indicada no 

ponto anterior, não se verifique, deve o C.G. proceder de 

acordo com o estipulado no Artigo 23.ºdo Decreto-Lei nº 

75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 

137/2012 de 2 de julho. 

7. O diretor toma posse perante o C.G. nos 30 dias 

subsequentes à homologação dos resultados eleitorais 

pelo Diretor Geral da Administração Escolar que, depois 

de informado pelo presidente do C.G., tem dez dias úteis 

para homologar o resultado da eleição, considerando-se 

após esse prazo tacitamente homologado.  

8. O diretor designa o subdiretor e os seus adjuntos no 

prazo máximo de 30 dias após a sua tomada de posse. 

9. O subdiretor e os seus adjuntos tomam posse nos 30 

dias subsequentes à sua designação. 

10. O mandato do diretor tem a duração de quatro anos.  

11. A decisão de recondução do diretor é tomada por 

maioria absoluta do C.G. em efetividade de funções, não 
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sendo permitida a recondução para um terceiro mandato 

consecutivo.  

12. Não é permitida a eleição para um quinto mandato 

consecutivo ou durante o quadriénio imediatamente 

subsequente ao termo do quarto mandato consecutivo.  

13. Não sendo ou não podendo ser aprovada a recondução 

do diretor, de acordo com o disposto nos números 

anteriores, abre-se o procedimento concursal tendo em 

vista a eleição do diretor, nos termos do Artigo 25.º do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho.  

14. O mandato do diretor pode cessar nos termos do 

Artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho.  

 

Artigo 30.º 

 (Subdiretor e Adjuntos do Diretor) 

1. O diretor é coadjuvado no exercício das suas funções 

por um subdiretor e por um a três adjuntos. 

2. O número de adjuntos do diretor é fixado em função da 

dimensão da escola e da complexidade e diversidade da 

sua oferta educativa, nomeadamente das modalidades de 

cursos que leciona. 

3. Os critérios de fixação do número de adjuntos são 

estabelecidos por despacho do membro do Governo 

responsável pela área da educação.  

4. O subdiretor e os adjuntos são designados pelo diretor 

no prazo máximo de 30 dias após a sua tomada de posse.  

5. O subdiretor e os adjuntos são nomeados pelo diretor 

de entre os quadros de nomeação definitiva com, pelo 

menos, cinco anos de serviço e se encontrem em exercício 

de funções na ESCT.  

6. Os mandatos do subdiretor e dos adjuntos têm a 

duração de quatro anos e cessam com o mandato do 

diretor. 

7. O subdiretor e os adjuntos podem ser exonerados a 

todo o tempo por decisão fundamentada do diretor, sendo 

substituídos no prazo máximo de quinze dias. 

8. Em caso de cessação de mandato do diretor antes do 

termo previsto e para o qual foi eleito, cabe ao subdiretor 

e adjuntos assegurarem a administração e gestão da escola, 

até à tomada de posse do novo diretor, devendo esse 

processo de recrutamento estar concluído no prazo 

máximo de 90 dias. 

9. Sempre que não puder ser aplicável o disposto no ponto 

anterior e não sendo aplicável o disposto no Artigo 35.º, a 

gestão da escola é assegurada nos termos estabelecidos no 

Artigo 66.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho. 

 

Artigo 31.º 

 (Regime de exercício de funções) 

1. O diretor exerce as funções em regime de comissão de 

serviço. 

2. O exercício das suas funções faz-se em regime de 

dedicação exclusiva, implicando a incompatibilidade do 

cargo de dirigente com quaisquer outras funções, públicas 

ou privadas, remuneradas ou não. As exceções encontram 

especificadas no Artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, 

de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2008 de 

2 de julho. 

3. O diretor está isento de horário, não lhe sendo por isso 

devida qualquer remuneração por trabalho prestado fora 

do período normal de trabalho. Está, no entanto, obrigado 

ao cumprimento do período normal de trabalho bem como 

ao dever geral de assiduidade. 

4. O diretor está isento da prestação de serviço letivo a 

menos que por iniciativa o deseje prestar na disciplina 

para a qual possua qualificação profissional. 

 

Artigo 32.º 

 (Assessorias Técnico-Pedagógicas) 

1. Para apoio à atividade do diretor e mediante proposta 

deste, o Conselho Geral pode autorizar a constituição de 

assessorias técnico-pedagógicas, para as quais são 

designados docentes em exercício de funções na Escola. 

2. Os critérios para a constituição e dotação das 

assessorias referidas no número anterior são definidos por 

despacho do membro do Governo responsável pela área 

da educação. 

 

SECÇÃO III 

CONSELHO PEDAGÓGICO 
 

O Conselho Pedagógico (C.P.) é o órgão de coordenação 

pedagógica e orientação educativa, nomeadamente nos 

domínios pedagógico-didático e acompanhamento dos 

alunos e da formação inicial e contínua do pessoal 

docente. 

 

Artigo 33.º 

 (Composição e designação) 

1. A composição do C.P. da ESCT é a seguinte: 

- O Presidente 

- Os coordenadores dos departamentos curriculares (12) 

- O representante da Educação de Adultos (1) 

- O coordenador da Equipa Multidisciplinar de Apoio à 

Educação Inclusiva (EMAEI)  

- Um coordenador dos diretores de turma 

2. A designação dos membros do C.P. obedece aos 

seguintes procedimentos: 

2.1. O coordenador de cada departamento curricular é 

eleito pelos respetivos membros, tendo como base uma 

proposta fundamentada de três nomes indicados pelo 

Diretor; 

2.2. O representante da educação de adultos é indicado 

pelo Diretor. 

 

Artigo 34.º 

 (Competências) 

1. Constituem competências do Conselho Pedagógico as 

constantes do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho. 

2. Ao Conselho Pedagógico compete especificamente:  

a) Elaborar a proposta do PE a submeter pelo diretor ao 

C.G.;  

b) Apresentar propostas para a elaboração do RI e do 

plano anual de atividades e emitir parecer sobre os 

respetivos projetos;  

c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de 

contratos de autonomia; 
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d) Elaborar e aprovar o plano de formação e de 

atualização do pessoal docente;  

e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e 

da orientação escolar e vocacional, do acompanhamento 

pedagógico e da avaliação dos alunos; 

f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas 

disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional ou local, 

bem como as respetivas estruturas programáticas; 

g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e 

diversificação curricular, dos apoios e complementos 

educativos e das modalidades especiais de educação 

escolar; 

h) Adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos 

curriculares; 

i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação 

pedagógica e de formação, no âmbito da Escola e em 

articulação com instituições ou estabelecimentos do 

ensino superior vocacionados para a formação e a 

investigação; 

j) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e 

cultural; 

k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a 

elaboração dos horários; 

l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal 

docente, de acordo com o disposto na legislação aplicável; 

m) Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos 

organizacionais e dos docentes, bem como da 

aprendizagem dos alunos, credíveis e orientados para a 

melhoria da qualidade do serviço de educação prestado e 

dos resultados das aprendizagens; 

n) Participar, nos termos regulamentados em diploma 

próprio, no processo de avaliação do desempenho do 

pessoal docente; 

o) Solicitar a presença nas reuniões do C.P. de docentes e 

técnicos que contribuam para o esclarecimento de 

assuntos específicos; 

p) Aprovar a nomeação do coordenador do secretariado 

de exames e a composição do mesmo; 

q) Decidir sobre pedidos de reapreciação da avaliação dos 

alunos; 

r) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução 

das suas deliberações e recomendações; 

s) Incentivar a partilha de informação entre professores e 

alunos de experiências e preocupações, com outras 

escolas nacionais e ou estrangeiras; 

t) Proceder ao balanço anual da atividade pedagógica, 

com base em relatórios elaborados pelas diferentes 

estruturas educativas. 

 

Artigo 35.º 

 (Funcionamento) 

1. O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente, uma vez 

por mês, de acordo com a interrupção horária estabelecida 

para o efeito. 

2. Reunirá extraordinariamente quando convocado pelo 

respetivo Presidente, quer por sua iniciativa quer a 

requerimento de 1/3 dos seus elementos, ou ainda a 

pedido justificado do Conselho Geral. 

3. As convocatórias das reuniões devem respeitar as 48 

horas de antecedência. 

4. Nas atas das reuniões do Conselho Pedagógico devem 

constar todas as informações, pareceres e deliberações. 

5. As atas são aprovadas no final de cada reunião ou no 

início da seguinte e posteriormente impressas e 

arquivadas. 

6. Os pareceres, deliberações e mais tomadas de posição 

devem ser publicitados nos locais de estilo da escola num 

prazo de três dias úteis. 

7.As sínteses das reuniões do C.P. devem ser enviadas a 

todos os professores num prazo de oito dias úteis, através 

do correio eletrónico profissional. 

8. O C.P. constituirá grupos de trabalho para questões 

específicas, com processos, funcionamento e duração 

flexíveis, de acordo com os objetivos para os quais foram 

criados. 

9. Nas reuniões plenárias ou de comissões especializadas, 

designadamente quando a ordem de trabalhos verse sobre 

as matérias previstas nas alíneas a), b), e), f), j) e k) do 

ponto anterior, podem participar, sem direito a voto, a 

convite do presidente do C.P., representantes do pessoal 

não docente, dos pais e encarregados de educação e dos 

alunos.  

 

Artigo 36.º 

 (Mandato) 

1. O mandato dos membros do Conselho Pedagógico tem 

a duração de quatro anos.  

2. O mandato dos membros do Conselho Pedagógico 

cessa sempre que se altere a condição pela qual foram 

designados. 

 

SECÇÃO IV 

CONSELHO ADMINISTRATIVO 
 

O Conselho Administrativo (C.A.) é o órgão deliberativo 

em matéria administrativo-financeira da escola, nos 

termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 37.º 

 (Composição) 

1. O Conselho Administrativo tem a seguinte composição: 

a) O Diretor, que preside; 

b) Um elemento da Direção, designado pelo Diretor; 

c) O Coordenador Técnico. 

 

Artigo 38.º 

 (Competências) 

Constituem competências do Conselho Administrativo as 

constantes do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

2. As competências do C.A. são as seguintes: 

a) Aprovar o projeto de orçamento anual, em 

conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo 

C.G.; 

b) Elaborar o relatório de contas de gerência; 

c) Autorizar a realização de despesas e o respetivo 

pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a 

legalidade da gestão financeira; 

d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial. 
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Artigo 39.º 

 (Funcionamento) 

O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma 

vez por mês e extraordinariamente sempre que o Diretor o 

convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de 

qualquer dos restantes membros. 

 

CAPÍTULO III 

REGIME E NORMAS  

DE FUNCIONAMENTO 
 

Artigo 40.º 

 (Acesso ao recinto escolar) 

1. O acesso à ESCT faz-se, exclusivamente, pelo portão 

sito na Praça Gil Vicente. 

2. Têm acesso à escola os alunos/formandos, o pessoal 

docente, o pessoal não docente, pais e encarregados de 

educação e outras pessoas, que por motivos justificados, 

tenham assuntos de interesse a tratar. 

3. O acesso de pessoas ao recinto escolar deve obedecer 

às regras que a seguir se enunciam: 

a) Os alunos terão, obrigatoriamente, de mostrar o cartão 

de estudante sempre que lhes seja solicitado por um 

professor ou pelo pessoal não docente ou de segurança. 

Quem não o apresentar, e não sendo possível provar a sua 

qualidade de aluno da escola, será impedido de 

permanecer no recinto escolar; 

b) Os pais e encarregados de educação e os visitantes em 

geral devem identificar-se, através da apresentação de 

documento de identificação, devendo ainda ser portadores 

de título identificativo do serviço a que se dirigem e 

devolvê-lo na portaria, à saída do recinto escolar, depois 

de rubricado no destino; 

c) Não é permitido o acesso a pessoas que não possam 

cumprir o acima estipulado, exceto se houver autorização 

superior. 

4. Compete ao responsável pela portaria zelar para que 

sejam cumpridas as determinações constantes no ponto 

anterior. 

5. O acesso aos espaços destinados ao funcionamento de 

aulas fica interdito aos pais e encarregados de educação e 

a todas as pessoas estranhas à escola, exceto nos casos 

devidamente autorizados pelo Diretor. 

6. O acesso à escola, via telefónica, é garantido em 

regime permanente, pelo que o serviço respetivo terá um 

funcionamento ininterrupto durante o horário escolar. 

7. Não é permitido aos alunos o acesso pela entrada do 

Bloco A, exceto em situações devidamente autorizadas 

pelo diretor. 

 

Artigo 41.º 

 (Circulação no recinto escolar) 

1. Aos alunos, professores e funcionários da ESCT é 

permitido o acesso com os seus veículos. 

2. Aos alunos do regime diurno apenas é permitido o 

acesso de velocípedes e ciclomotores, os quais deverão 

ser estacionados em espaço reservado para o efeito, não 

podendo circular fora dessa área. 

3. Aos alunos do regime noturno é possível o acesso e 

estacionamento no recinto escolar em número limitado a 

vagas a conceder mediante pedido a aceitar pelo Diretor. 

4. Não é permitido o estacionamento a elementos de 

associações a quem a escola cedeu instalações, com 

exceção das situações previstas no protocolo ou contrato 

de serviço. 

5. Aos prestadores de serviços na ESCT é permitida a 

circulação e estacionamento nos locais necessários para o 

exercício da sua atividade pelo tempo estritamente 

necessário à sua execução. 

6. A circulação de veículos no local destinado à 

circulação dos mesmos, deve fazer-se com a máxima 

precaução e cumprindo as normas em vigor. 

7. A circulação faz-se em sentido único de acordo com a 

sinalização. 

8. O estacionamento de veículos deverá ser feito 

unicamente nos locais destinados a esse efeito, evitando o 

bloqueamento de circulação em casos de emergência e 

sem prejudicar o acesso a todos os espaços da Escola. 

9. O não cumprimento do disposto nos números anteriores 

implica a interdição da entrada da viatura no recinto 

escolar. 

10. É proibida a entrada e estacionamento de veículos 

pertencentes a estranhos à escola, salvo se autorizados 

pelo Diretor. 

11. A ocupação de qualquer espaço, em qualquer 

momento, não se constitui como um direito pelo que o 

utente se obriga a retirar a sua viatura sempre que receba 

instruções para tal do pessoal ao serviço da escola. 

12. O estacionamento em qualquer dos espaços referidos 

obriga a que as zonas de circulação se encontrem 

desobstruídas, quer para acesso a todas as zonas da escola 

quer para permitir manobras de parqueamento de outros 

veículos. 

13. Os danos eventuais, de qualquer natureza (danos, 

furto ou roubo), que as viaturas possam sofrer durante o 

período de estacionamento ou período de circulação não 

poderão ser imputados à ESCT. 

14. O estacionamento só será concedido aos utentes pelo 

tempo diário de funcionamento das atividades escolares 

pelo que, em caso algum, a ESCT será responsabilizada 

pela guarda ou obrigatoriedade de comunicação ao 

proprietário/utilizador da viatura a partir do momento em 

que as atividades sejam encerradas. 

15. O acesso ao interior da escola, mesmo para os 

veículos autorizados, poderá ser condicionado pelo 

funcionário de serviço no posto de controlo da portaria. 

16. Durante os percursos no interior das instalações, os 

veículos devem cumprir as habituais normas de circulação 

viária assumindo, consequentemente, as inerentes 

responsabilidades pelo seu não cumprimento. 

17. Sempre que seja detetado, no interior das instalações, 

um elemento perturbador, não pertencente à comunidade 

escolar, deverá ser chamada, pelo Diretor, a autoridade 

policial que atuará em conformidade com a lei. 

18. É proibida a posse e/ou utilização de quaisquer 

objetos ou materiais suscetíveis de provocar danos a 

pessoas e bens, assim como ao espaço físico da Escola. 
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Artigo 42.º 

 (Procedimentos de emergência) 

1. Compete ao Diretor a definição das normas de 

aplicação do Plano de Emergência da Escola, 

nomeadamente, no que respeita à sua atualização e 

divulgação junto de toda a comunidade escolar, tendo em 

vista garantir a segurança da escola, de acordo com a 

legislação em vigor. 

2. O Diretor, com o apoio direto dos demais funcionários, 

deve providenciar o desimpedimento dos espaços de 

circulação, bem como de todos os portões de acesso, 

permitindo a circulação das viaturas de emergência e 

veículos prioritários. 

3. Deverão ser escrupulosamente cumpridas todas as 

orientações emanadas do Diretor, se for necessário 

implementar o Plano de Evacuação, parte integrante do 

Plano de Emergência. 

4. Os procedimentos de emergência decorrem de acordo 

com o Plano de Emergência, divulgados junto da 

comunidade escolar. 

 

Artigo 43.º 

 (Aulas no exterior e visitas de estudo) 

1. As visitas de estudo e/ou aulas de exterior constituem 

uma estratégia importante no que toca à formação integral 

dos alunos, promovendo o conhecimento através de 

atividades e projetos multidisciplinares, a formação 

pessoal e social dos alunos e a articulação entre a escola e 

o meio. 

2. Todas as visitas de estudo devem fazer parte do Plano 

Anual de Atividades, constituindo-se como um anexo do 

mesmo.  

3. As visitas de estudo devem ser planificadas em 

articulação com o Conselho de Turma de forma a 

valorizar as aprendizagens estratégicas e transversais e a 

não interferir excessivamente com o funcionamento das 

aulas.  

4, A realização de visitas de estudo e aulas de exterior 

obedece ao decreto-lei nº 55/2018, de 6 de julho e do 

despacho nº 6147/2019, de 16 de junho, de acordo com 

Regulamento próprio que se constitui como anexo do 

Regulamento interno.  

5 Eventuais danos causados pelos alunos no decurso de 

uma visita de estudo e/ou aula de exterior são da 

responsabilidade dos encarregados de educação, 

independentemente de procedimento disciplinar aplicado. 

6. Salvo situações devidamente justificadas, as visitas de 

estudo e/ou aulas no exterior só serão concretizadas se, 

cumulativamente: 

a) O número de participantes for superior a cinquenta por 

cento do número total de alunos do grupo alvo; 

b) Foram previamente planificadas e aprovadas.  

7. Os alunos e os professores que participam nas visitas 

de estudo e/ou aulas no exterior estão cobertos pelo 

seguro escolar, em território nacional, e/ou por seguro a 

contratar, em território estrangeiro. 

8. As visitas de estudo de duração superior a três dias 

consecutivos ou ao estrangeiro obedecem ainda à 

legislação específica aplicável. 

9. O(s) professor(es) promotor(es) da visita de estudo 

recolherá(ão) atempadamente, junto dos alunos, o 

montante necessário ao pagamento da mesma, após o que 

fará(ão) a entrega nos serviços administrativos, do 

montante relativo ao transporte, sendo da 

responsabilidade destes o pagamento à empresa 

transportadora. 

10. Aos alunos que desistam de participar numa visita de 

estudo e/ou aula no exterior não é devolvido o valor 

entregue para custear as despesas inerentes. 

11. O número de professores por visita de estudo será 

calculado na base de um professor por cada quinze alunos, 

salvaguardando-se situações especiais, devidamente 

justificadas e aprovadas pelo Diretor. 

 

Artigo 44.º 

 (Horário escolar) 

1. O horário de funcionamento da escola e das atividades 

letivas é definido na Organização do Ano Escolar 

aprovada pelo Conselho Geral antes do início de cada ano 

escolar. 

 

CAPÍTULO IV 

DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS 

DA COMUNIDADE ESCOLAR 
 

PARTE I 

DIREITOS E DEVERES GERAIS 
 

Artigo 45.º 

 (Direitos) 

1. São direitos de todos os elementos da comunidade 

escolar: 

a) Ser tratado com respeito e civismo, 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; 

b) Ser acolhido aquando da sua chegada e apresentação na 

ESCT, de modo a facilitar a sua rápida integração e 

adaptação; 

c) Encontrar na Escola as condições de ambiente que 

garantam uma situação de bem-estar compatível com o 

pleno rendimento da sua atividade; 

d) Dispor de condições de segurança no espaço escolar; 

e) Participar na vida da Escola, colaborando no âmbito 

das suas funções em todas as iniciativas de caráter 

cultural e recreativo, ou quaisquer outras, que tenham 

como fim a valorização do indivíduo enquanto elemento 

da Escola ou elemento do meio em que ela está inserida; 

f) Ser informado sobre a legislação que direta ou 

indiretamente lhe diga respeito; 

g) Ter acesso direto aos serviços de administração escolar 

para obtenção de informação e acompanhamento na 

resolução de problemas profissionais / escolares ou com 

eles diretamente relacionados; 

h) Expressar livremente a sua opinião, reconhecendo aos 

outros o direito de se expressarem também livremente; 

i) Ser ouvido em assuntos que lhe diga respeito; 

j) Utilizar os serviços prestados pela ESCT de acordo com 

as normas em vigor; 
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k) Usufruir de serviços de qualidade; 

l) Reunir-se e exercer atividades associativas de acordo 

com as normas em vigor; 

m) Participar, através dos seus representantes, no 

processo de elaboração do Projeto Educativo e do 

Regulamento Interno e acompanhar o respetivo 

desenvolvimento e concretização; 

n) Conhecer o Regulamento Interno; 

o) Possuir uma caixa de correio eletrónico. 

 

Artigo 46.º 

 (Deveres) 

1. São deveres gerais dos elementos da comunidade 

escolar: 

a) Promover o são convívio entre todos, no mútuo 

respeito, disciplina e colaboração; 

b) Promover, sugerir e participar em todas as atividades 

que favoreçam uma melhor aprendizagem científica e 

pedagógica, tanto dentro da Escola como no meio em que 

ela se insere, quer individualmente quer em grupo; 

c) Colaborar, no âmbito das suas funções, em todas as 

iniciativas de caráter cultural, recreativo ou quaisquer 

outras que tenham como fim a valorização do indivíduo 

enquanto elemento da Escola ou elemento do meio onde 

ela está inserida;  

d) Cuidar da conservação do património escolar; 

e) Respeitar as regras de funcionamento estabelecidas 

para os serviços que utiliza; 

f) Ser assíduo e pontual; 

g) Usar de moderação nas atitudes e nas palavras; 

h) Desligar o telemóvel na sala de aula e/ou no exercício 

das suas funções incluindo reuniões de trabalho; 

i) Usar vestuário e calçado adequado às atividades; 

j) Aguardar que seja atendido na sua vez em qualquer 

serviço que pretenda utilizar; 

k) Conhecer a legislação em vigor que, direta ou 

indiretamente, lhe diga respeito; 

l) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno. 

m) Utilizar a caixa de correio eletrónico como meio 

preferencial e prioritário de comunicação, conforme o 

estipulado no artigo 9ºA do presente regulamento interno. 

 

 

PARTE II 

DIREITOS E DEVERES ESPECÍFICOS 
 

SECÇÃO I 

ALUNOS 
 

Artigo 47.º 

 (Direitos) 

1. Para além dos referidos nos Direitos Gerais da 

Comunidade Escolar, dos previstos no Estatuto do Aluno 

do Ensino Não Superior, constituem ainda direitos dos 

alunos: 

a) Usufruir de ensino e de educação de qualidade que 

proporcionem aprendizagens de sucesso e que contribuam 

para o seu desenvolvimento integral de cidadão autónomo, 

responsável e crítico; 

b) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e 

o esforço no trabalho, nomeadamente através da 

existência de notações de mérito, publicitados anualmente; 

c) Usufruir de adequadas condições de aprendizagem, 

nomeadamente dispor de salas adequadas às atividades 

pedagógicas a desenvolver na Escola, devidamente 

equipadas para o efeito e em completo estado de 

arrumação e limpeza; 

d) Mudar de disciplina de opção até ao dia 15 de outubro 

do ano letivo em que se encontram inscritos; 

e) Receber apoio médico sempre que necessário. No caso 

de se tornar necessária a ida do aluno ao hospital, do facto 

será dado conhecimento ao respetivo encarregado de 

educação, ou no caso de ser maior de idade, ao familiar 

mais próximo, com a maior brevidade possível e o aluno 

será sempre acompanhado por um funcionário da ESCT; 

f) Receber, no prazo máximo de quinze dias úteis e dentro 

do período em avaliação a que dizem respeito, todos os 

instrumentos de avaliação sumativa; 

g) Eleger e ser eleito delegado de turma, da qual será 

porta-voz no âmbito dos assuntos relacionados com a 

respetiva turma e demitir-se justificadamente do cargo; 

h) Destituir o delegado de turma sempre que haja motivo 

plausível e a maioria da turma assim o entender; 

i) Eleger os representantes dos alunos no Conselho Geral; 

j) Ser eleito representante dos alunos no Conselho Geral, 

exceto se tiver sido alvo de medidas disciplinares 

sancionatórias superiores a repreensão registada, no ano 

da eleição ou no ano anterior; 

k) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da Associação 

de Estudantes; 

l) Ser ouvido, através dos seus representantes, em reunião 

de turma convocada a seu pedido por motivos relevantes e 

sem prejuízo das atividades letivas, ou em assembleia de 

alunos, sobre assuntos que lhe digam respeito e apresentar 

ao diretor de turma ou aos órgãos de administração e 

gestão, sugestões e críticas sobre o funcionamento da 

ESCT; 

m) Ser esclarecido sobre as competências do perfil do 

aluno à saída da escolaridade obrigatória, as 

aprendizagens essenciais e os critérios e instrumentos de 

avaliação;  

n) Ter acesso aos elementos que lhe permitam fazer 

durante todo o ano uma autoavaliação. 

o) Constituir-se assistente em disciplinas em que reprovou, 

tendo ainda assim progredido ao ano de escolaridade 

seguinte, ou em que pretende realizar melhoria de 

classificação, de acordo com as vagas existentes que 

obedecem escrupulosamente ao limite de alunos por 

disciplina previsto na legislação em vigor. 

 

Artigo 48.º 

 (Deveres) 

1. Para além dos referidos nos Deveres Gerais da 

Comunidade Escolar, dos previstos no Estatuto do Aluno 

do Ensino Não Superior, constituem ainda deveres dos 

alunos: 

a) Empenhar-se na sua educação e formação integral e 

seguir atentamente as orientações pedagógicas e 

educativas dos professores; 
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b) Conhecer o Estatuto dos Alunos do Ensino Não 

Superior e o RI da ESCT, bem como cumprir as suas 

normas; 

c) Contribuir através do seu comportamento quotidiano 

ou do exercício dos cargos de dirigente associativo ou de 

delegado de turma ou de membro de órgão de 

administração e gestão para a plena integração de todos os 

alunos na vida escolar; 

d) Participar na gestão da Escola, através dos órgãos de 

gestão para que for eleito; 

e) Não prejudicar o direito à educação dos restantes 

alunos; 

f) Comportar-se com civismo e respeito em todas as 

atividades letivas e não letivas; 

g) Não perturbar os locais de trabalho dentro ou fora das 

salas de aula; 

h) Colaborar na conservação e higiene da ESCT, zelando 

pelas instalações, equipamentos e material escolar, não os 

sujando, riscando ou danificando; 

i) Ser portador do cartão de identificação e identificar-se 

sempre que tal lhe seja solicitado; 

j) Responsabilizar-se por trazer e conservar o material 

indispensável à realização dos trabalhos escolares, seja o 

pessoal seja o confiado pela ação social escolar ou centro 

de recursos/biblioteca escolar; 

k) Deixar o mobiliário, equipamento e material escolar 

devidamente arrumado quando sair da sala de aula; 

l) Não permanecer nos espaços considerados interditos à 

permanência de alunos durante o tempo assinalado para o 

efeito; 

m) Não abandonar a sala de aula, salvo autorização em 

contrário por parte do professor; 

n) Acatar a ordem de saída da sala de aula; 

o) Em situação de ausência do professor, 5 minutos após 

o início da aula, ou seja, de falta do professor, os alunos 

devem seguir as orientações do assistente operacional; 

p) Informar o Diretor da ocorrência das doenças previstas 

em legislação especial, de modo a ser efetuada a evicção 

escolar, bem como cumprir as leis da vacinação 

obrigatória; 

q) Os alunos assistentes têm o dever de cumprir 

rigorosamente as normas de funcionamento da aula bem 

como o de assiduidade e pontualidade; 

r) Os alunos assistentes, em caso de aplicação de medida 

disciplinar, como ordem de saída da sala de aula, ou 2 

faltas de presença consecutivas ou 3 interpoladas vêem 

anulada a inscrição como assistentes. 

 

Artigo 49.º 

 (Delegado e Subdelegado de Turma) 

1. No sentido de garantir o desempenho cabal das suas 

funções, o delegado e subdelegado devem: 

a) Cultivar valores de respeito e cooperação em relação a 

todos os elementos da comunidade escolar; 

b) Respeitar e cumprir as normas previstas no 

regulamento interno; 

c) Ter um relacionamento fácil com todos os membros da 

turma; 

d) Revelar comportamentos adequados, dentro e fora da 

sala de aula;  

e) Assumir de forma responsável o papel de porta-voz dos 

colegas e de interlocutor válido entre estes e os 

professores; 

f) Ser capaz de representar os colegas nas reuniões em 

que for necessário. 

2. Poderão ser eleitos delegado e subdelegado de turma 

apenas os alunos que reúnam cumulativamente as 

seguintes condições: 

a) Estejam matriculados à totalidade das disciplinas do 

ano que frequentam; 

b) Não tenham sido alvo de medidas disciplinares 

sancionatórias superiores a repreensão registada no ano 

em causa e no anterior ao da eleição; 

c) A aplicação de uma medida disciplinar sancionatória 

no ano em que foi eleito implica a imediata cessação da 

função e a realização de nova eleição a que não pode 

concorrer. 

3. Em casos de extrema gravidade poderá o conselho de 

turma suspender ou mandar proceder à substituição do 

delegado ou subdelegado de turma. 

4. Compete ao delegado e subdelegado de turma: 

a) Manter-se informado de todos os problemas que afetam 

a Escola e deles informar os colegas da turma; 

b) Representar a turma nas relações com qualquer órgão 

da Escola; 

c) Manter a ligação entre a turma e o diretor de turma; 

d) Participar nas reuniões para que for convocado; 

e) Contribuir para uma boa relação entre todos os alunos 

da turma; 

f) Assumir o papel de mediador nos conflitos ocorridos na 

turma; 

g) Representar a turma nos conselhos de turma para os 

quais for convocado; 

h) Incentivar a turma na realização das tarefas e 

atividades curriculares e de complemento curricular; 

i) Sensibilizar a turma para o estudo e para o sucesso 

escolar. 

 

Artigo 50.º 

 (Assembleia de Delegados de Turma) 

1. A Assembleia de Delegados de Turma é constituída por 

todos os delegados de turma da Escola, devendo, na falta 

de qualquer delegado, apresentar-se, em substituição, o 

respetivo subdelegado. 

2. Compete à Assembleia de Delegados: 

a) Pronunciar-se sobre o funcionamento da Escola em 

tudo o que aos alunos diga respeito; 

b) Eleger os seus representantes nos órgãos de que fazem 

parte. 

3. A Assembleia de Delegados reunirá sempre que 

necessário, podendo a reunião ser plenária ou por anos de 

escolaridade. 

 

Artigo 51.º 

 (Frequência e assiduidade) 

1. Para além do dever de frequência da escolaridade 

obrigatória, os alunos são responsáveis pelo cumprimento 

dos deveres de assiduidade e pontualidade. 

2. Os pais ou encarregados de educação dos alunos 

menores de idade são responsáveis, conjuntamente com 
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estes, pelo cumprimento dos deveres referidos no número 

anterior. 

3. O dever de assiduidade implica a presença e a 

pontualidade na sala de aula e demais locais em que se 

realizem as atividades letivas, bem como uma atitude de 

empenho intelectual e comportamental por parte do aluno 

e adequada ao processo de ensino aprendizagem. 

 

Artigo 52.º 

 (Faltas e sua natureza) 

1. É considerada falta de presença quando se verifica a 

ausência do aluno após o toque de início de aula e a 

entrada do professor, com exceção do 1º tempo de cada 

turno, em que existe uma tolerância de 10 minutos. 

2. A falta de presença será marcada quando se verifique: 

a) A ausência a um tempo letivo; 

b) A ordem de saída da sala de aula; 

c) A comparência do aluno à aula sem o material 

necessário à sua adequada participação, nos termos 

definidos no número 3 do presente artigo; 

d) A comparência do aluno à aula com atraso em relação 

à hora de início da mesma, nos termos definidos no 

número 5 do presente artigo; 

3. Aos alunos que não se fizerem acompanhar do material 

necessário às atividades escolares será marcada falta de 

presença pelo professor da disciplina em causa, o que 

implica a não permanência do aluno na sala de aula. 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, deverão 

ser salvaguardadas eventuais situações de natureza 

económica. 

5. Aos alunos que incorreram em situação de falta de 

pontualidade será marcada falta de presença, respeitando 

os limites de tolerância previsto do RI, não podendo o 

aluno entrar na sala de aula. 

 

Artigo 53º 

 (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, bem como, a duração 

do mesmo. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o aluno 

deve estar sempre presente no espaço onde decorre a aula 

de educação física e devidamente equipado, salvo 

situações especiais que serão decididas caso a caso pelo 

professor. 

Artigo 54.º 

 (Justificação de 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 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 

infecto-contagiosa 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 de 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, desde que, 

comprovadamente, não seja imputável ao aluno ou seja, 

justificadamente, considerado atendível pelo diretor de 

turma. 

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 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; 

o) Faltas de material decorrentes de motivos não 

imputáveis ao aluno (furto); 

p) Faltas de presença ou de pontualidade não referidas 

anteriormente e decorrentes de motivos não imputáveis ao 

aluno (greve de transportes, acidente). 

2. Os diretores de turma só deverão considerar 

justificadas as faltas cuja justificação se apresente 

devidamente fundamentada pelo encarregado de educação 

ou pelo aluno sendo maior de idade. 

a) O pedido de justificação de falta deve ser apresentado 

por escrito, em impresso próprio, pelos pais ou 

encarregado de educação ou, quando o aluno for maior de 

idade, pelo próprio, ao diretor de turma, com indicação do 

dia, da hora e da atividade em que a falta ocorreu, bem 

como dos motivos justificativos da mesma; 

b) A justificação de falta deve ser apresentada 

previamente, sendo o motivo previsível ou, nos restantes 
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casos, até ao 3º dia útil subsequente à verificação da 

mesma; 

c) O diretor de turma pode solicitar ao encarregado de 

educação ou ao aluno, quando maior de idade, os 

comprovativos adicionais que entenda necessários à 

justificação da falta, devendo qualquer entidade que seja 

contactada contribuir para o apuramento dos factos; 

d) Se não for apresentada justificação no prazo referido 

em b), ou se a mesma não for aceite, a situação deve ser 

comunicada pelo diretor de turma ao encarregado de 

educação, ou ao aluno quando maior de idade, no prazo 

de três dias úteis, pelo meio mais expedito. 

3. Os trabalhadores-estudantes que desejem usufruir das 

regalias previstas no respetivo Estatuto no que diz 

respeito à justificação de faltas, deverão entregar nos 

serviços de administração escolar uma declaração 

certificada pela instituição de segurança social a que 

estejam vinculados, bem como uma declaração da 

entidade patronal, devendo, no entanto, justificar todas as 

suas ausências às atividades escolares. 

4. Nas situações de ausência justificada às atividades 

escolares, e sempre que o professor da disciplina em 

causa o considere pertinente, o aluno poderá beneficiar de 

medidas adequadas à recuperação da aprendizagem em 

falta.  

 

Artigo 55º 

 (Faltas injustificadas) 

1. As faltas são injustificadas quando: 

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; 

d) A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de 

saída da sala de aula ou de medida disciplinar 

sancionatória; 

e) Se trate de faltas interpoladas no mesmo dia; 

f) Se verifiquem de forma reiterada numa dada disciplina 

ou tempo letivo; 

g) Em dias de realização de tarefas de caráter sumativo, 

previamente marcadas, não seja apresentada justificação 

de falta acompanhada de um comprovativo de natureza 

oficial, exceção feita às faltas que se enquadrem nos 

motivos apontados no artigo 51º, ponto 1.  

2. Na situação prevista na alínea c) do número anterior, a 

não aceitação da justificação apresentada deve ser 

fundamentada de forma sintética.  

3. A decisão de não justificação deverá ser comunicada ao 

encarregado de educação no prazo máximo de 3 dias úteis, 

pelo meio mais expedito. Esta decisão não é passível de 

contestação ou de recurso por parte do aluno/ encarregado 

de educação. 

 

Artigo 56º 

 (Excesso grave de faltas) 

1. Em cada ano letivo as faltas injustificadas não podem 

exceder o dobro do número de tempos letivos semanais 

por disciplina, nos Cursos Científico-Humanísticos 

diurnos e na modalidade de ensino recorrente. 

2. Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, 

designadamente nos cursos profissionais, o aluno 

encontra-se na situação de excesso de faltas quando 

ultrapassa 10% do limite de faltas justificadas e 

injustificadas, em cada módulo ou UFCD, de acordo com 

o estipulado em Regulamento Interno dos Cursos 

Profissionais.  

3. Quando for atingido metade do limite de faltas 

injustificadas, os pais ou encarregados de educação ou, 

quando maior de idade, o aluno, são convocados, pelo 

meio mais expedito, pelo diretor de turma. 

4. A notificação referida no número anterior deve alertar 

para as consequências da violação do limite de faltas 

injustificadas e procurar encontrar uma solução que 

permita garantir o cumprimento efetivo do dever de 

assiduidade. 

5. Caso se revele impraticável o referido no número 

anterior, por motivos não imputáveis à escola, e sempre 

que a gravidade especial da situação o justifique, a 

respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

deve ser informada do excesso de faltas do aluno, assim 

como dos procedimentos e diligências até então adotados 

pela escola, procurando em conjunto soluções para 

ultrapassar a sua falta de assiduidade. 

 

Artigo 57.º 

 (Efeitos da ultrapassagem dos limites de faltas) 

1. A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas 

previstos no nº 1 do artigo anterior constitui uma violação 

dos deveres de frequência e assiduidade e obriga o aluno 

faltoso ao cumprimento de medidas de recuperação e ou 

corretivas específicas, de acordo com o estabelecido nos 

artigos seguintes, podendo ainda conduzir à aplicação de 

medidas disciplinares sancionatórias, nos termos do 

Estatuto do Aluno. 

2. A ultrapassagem dos limites de faltas previstos nas 

ofertas formativas a que se refere o n.º 2 do artigo anterior 

constitui uma violação dos deveres de frequência e 

assiduidade e tem para o aluno as consequências 

estabelecidas na regulamentação específica da oferta 

formativa em causa e ou no regulamento interno da escola, 

sem prejuízo de outras medidas expressamente previstas 

no Estatuto do Aluno para as referidas modalidades 

formativas. 

3. O previsto nos números anteriores não exclui a 

responsabilização dos pais ou encarregados de educação 

do aluno, designadamente, nos termos dos artigos 44.º e 

45.º do Estatuto do Aluno. 

4. Serão propostos para exclusão por faltas, nos conselhos 

de turma intercalares, todos os alunos maiores de idade, 

que estejam matriculados, mas não compareçam à 

totalidade das aulas ou apenas o tenham feito de forma 

pontual no início do ano letivo. 

5. A ultrapassagem do limite de faltas estabelecido no 

regulamento interno da escola relativamente às atividades 

de apoio ou complementares de inscrição ou de 

frequência facultativa implica a imediata exclusão do 

aluno das atividades em causa. 

6. Todas as situações, atividades, medidas ou suas 

consequências previstas no presente artigo são 

obrigatoriamente comunicadas, pelo meio mais expedito, 

aos pais ou ao encarregado de educação ou ao aluno, 
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quando maior de idade e ao diretor de turma do aluno, e 

registadas no processo individual do aluno. 

 

 

Artigo 58º 

 (Medidas de recuperação e integração) 

1. Independentemente da modalidade de ensino 

frequentada, a violação dos limites de faltas previstos 

obriga ao cumprimento de atividades que permitam 

recuperar atrasos na aprendizagem e ou a integração 

escolar e comunitária do aluno e pelas quais o aluno e o 

seu encarregado de educação, quando este for menor, são 

corresponsáveis. 

2. Sendo as atividades de recuperação de atrasos na 

aprendizagem decorrentes de um excesso de faltas 

injustificadas, não será exigível à Escola a 

disponibilização de quaisquer aulas extra para 

recuperação de aprendizagens. 

3. As atividades de recuperação de atrasos na 

aprendizagem, que podem revestir forma escrita, oral ou 

prática, bem como as medidas corretivas previstas no 

presente artigo, ocorrem após a verificação do excesso de 

faltas 

a) no decurso de cada ano letivo, no caso dos Cursos 

Científico-Humanísticos, independentemente do número 

de disciplinas em que se verifique a ultrapassagem do 

limite de faltas  

b) por ano e disciplina, no caso dos Cursos Profissionais.  

4. O cumprimento das medidas corretivas por parte do 

aluno realiza-se em período suplementar ao horário letivo. 

5. O previsto no número anterior não isenta o aluno da 

obrigação de cumprir o horário letivo da turma em que se 

encontra inserido. 

6. A forma e o conteúdo das tarefas a desenvolver pelo 

aluno são definidos por cada grupo disciplinar/ 

departamento, face ao tipo de atraso das aprendizagens 

identificadas e os conteúdos/as competências a 

desenvolver, sendo que as matérias a trabalhar se 

confinarão às tratadas nas aulas cuja ausência originou a 

situação de excesso de faltas. 

7. Tendo em conta o definido no seu departamento, cabe 

ao professor de cada disciplina definir o tipo de medida a 

concretizar, os conteúdos a recuperar e as competências a 

desenvolver. 

8. A tarefa a realizar pelo aluno deverá ser clara e 

objetiva, e poderá revestir-se de diversas formas, por 

exemplo: 

a) Pesquisa; 

b) Resolução de uma ficha formativa/ informativa; 

c) Realização de uma prova de caráter teórico-prático; 

d) Elaboração de um trabalho a apresentar ou não à turma; 

e) Questionário oral; 

f) Apresentação oral. 

9. A tarefa a realizar pelo aluno poderá ser realizada com 

recurso à Internet, BECRE, manuais escolares e outros 

livros, plataforma moodle da Escola, ou com recurso a 

quaisquer outros meios que o departamento e o professor 

considerem adequados. 

10. Qualquer tarefa a realizar pelo aluno no âmbito das 

medidas de recuperação deverá conter indicações de 

ordem teórico-prática, que ajudarão o aluno a recuperar as 

aprendizagens em atraso. 

11. A realização das atividades de recuperação será 

avaliada pelo professor da disciplina em que o aluno 

tenha ultrapassado o limite de faltas injustificadas. Esta 

avaliação poderá resultar na inclusão de elementos de 

caráter sumativo na classificação dos alunos, respeitando 

sempre os critérios definidos para cada disciplina. 

12. Detetada a situação de excesso de faltas injustificadas 

por parte de um aluno, cabe ao diretor de turma avisar o 

professor da disciplina em causa, num prazo de 3 dias 

úteis. 

13. A aplicação das medidas de recuperação será feita 

num prazo de 5 dias úteis, subsequentes à data em que o 

diretor de turma avisou o professor de que aluno incorreu 

numa situação de excesso de faltas injustificadas. 

14. Cabe ao diretor de turma informar, pelo meio mais 

expedito, o encarregado de educação do aluno da 

aplicação das medidas de recuperação ou medidas 

corretivas e dos termos e prazos para a sua realização. 

15. Cabe ao professor da disciplina em questão informar o 

diretor de turma sobre o cumprimento (e eficácia) das 

medidas de recuperação por parte do aluno. 

16. Esta informação deverá ser dada ao diretor de turma 

num prazo máximo de 5 dias subsequentes à data 

agendada com o aluno para conclusão das medidas de 

recuperação ou corretivas. 

17. O diretor de turma informará o encarregado de 

educação dos dados da avaliação das medidas de 

recuperação ou corretivas aplicadas. 

18. Sempre que cesse o incumprimento do dever de 

assiduidade por parte do aluno as faltas em excesso não 

serão consideradas. 

19. Sempre que para o excesso de faltas tenham sido 

determinantes as faltas registadas na sequência da 

aplicação de medida corretiva de ordem de saída da sala 

de aula ou disciplinar sancionatória de suspensão, o aluno 

não terá direito a quaisquer atividades de recuperação. 

 

Artigo 59º 

 (Incumprimento ou ineficácia das medidas) 

1. O incumprimento das medidas previstas no número 

anterior e a sua ineficácia ou impossibilidade de atuação, 

caso o aluno reincida no incumprimento do dever de 

assiduidade, determinam a comunicação do facto por 

parte do diretor de turma à direção que, tratando-se de 

aluno menor, comunicará a situação à Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens ou, na falta desta, ao 

Ministério Público junto do Tribunal de Família e 

Menores, de forma a procurar encontrar, com a 

colaboração da Escola e, sempre que possível, com a 

autorização e corresponsabilização dos pais ou 

encarregados de educação, uma solução adequada ao 

processo formativo do aluno e à sua inserção social e 

socioprofissional, considerando, de imediato, a 

possibilidade de encaminhamento do aluno para diferente 

percurso formativo. 

2. A opção a que se refere o número anterior tem por base 

as medidas definidas na lei sobre o cumprimento da 

escolaridade obrigatória, podendo, na iminência de 
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abandono escolar, ser aplicada a todo o tempo, sem 

necessidade de aguardar pelo final do ano escolar. 

3. Quando a medida a que se referem os nº 1 e 2 não for 

possível ou o aluno for encaminhado para oferta 

formativa diferente da que frequenta e o encaminhamento 

ocorra após 31 de janeiro, o não cumprimento das 

atividades e ou medidas previstas no artigo anterior ou a 

sua ineficácia por causa não imputável à Escola 

determinam ainda, logo que definido pelo conselho de 

turma, a exclusão na disciplina ou disciplinas em que se 

verifique o excesso de faltas, sem prejuízo da obrigação 

de frequência da escola até final do ano letivo e até 

perfazerem os 18 anos de idade, ou até ao 

encaminhamento para o novo percurso formativo, se 

ocorrer antes. 

4. Nas ofertas formativas profissionalmente qualificantes, 

designadamente nos cursos profissionais, o 

incumprimento ou a ineficácia das medidas previstas no 

artigo 20.º do Estatuto do Aluno implica, 

independentemente da idade do aluno, a exclusão dos 

módulos ou unidades de formação das disciplinas ou 

componentes de formação em curso no momento em que 

se verifica o excesso de faltas, com as consequências 

previstas na regulamentação específica e definidas no 

regulamento interno da Escola. 

5. O incumprimento ou a ineficácia das medidas e 

atividades referidas no presente artigo implica também 

restrições à realização de provas de equivalência à 

frequência ou de exames, sempre que tal se encontre 

previsto em regulamentação específica de qualquer 

modalidade de ensino ou oferta formativa. 

6. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade e 

ou das atividades a que se refere o número anterior pode 

dar ainda lugar à aplicação de medidas disciplinares 

sancionatórias previstas no Estatuto do Aluno. 

 

Artigo 60.º 

 (Regime disciplinar) 

1. O procedimento disciplinar dos alunos decorre da Lei 

nº 51/2012, de 5 de Setembro (artigos 22º ao 35º) e a sua 

regulamentação específica encontra-se explanada em 

regimento próprio, documento com força vinculativa. 

2. Compete aos diretores de turma esclarecer os alunos 

dos direitos e deveres constantes do presente RI bem 

como do Estatuto do Aluno do Ensino Não Superior 

designadamente quanto a matéria disciplinar. 

3. O comportamento do aluno que contrarie as normas de 

conduta e de convivência e se traduza no incumprimento 

do dever geral ou especial, revelando-se perturbador do 

regular funcionamento das atividades da escola ou das 

relações da comunidade educativa deve ser objeto de 

intervenção, sendo passível de aplicação de medida 

corretiva e de medida disciplinar sancionatória. 

4. Todas as medidas corretivas e disciplinares 

sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas e 

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. 

5. As medidas corretivas e as medidas 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 das suas aprendizagens. 

6. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em 

conta a especial relevância do dever violado e a gravidade 

da infração praticada, prosseguem igualmente, para além 

das identificadas no número anterior, finalidades 

punitivas. 

7. A aplicação das medidas corretivas é cumulável entre si. 

8. A aplicação das medidas corretivas é cumulável apenas 

com a aplicação de uma medida disciplinar sancionatória. 

9. Por cada infração apenas pode ser aplicada uma medida 

disciplinar sancionatória. 

10. Quando o comportamento do aluno menor de 16 anos, 

que for suscetível de desencadear a aplicação de medida 

disciplinar sancionatória, se puder constituir, 

simultaneamente, como facto qualificável de crime, deve 

a direção da escola comunicar tal facto ao representante 

do Ministério Público junto do tribunal competente em 

matéria de menores, se o aluno tiver, à data da prática do 

facto, até 16 anos, sem prejuízo do recurso, por razões de 

urgência, às autoridades policiais. 

11. As medidas corretivas assumem uma natureza 

eminentemente preventiva.  

12. São medidas corretivas as seguintes: 

a) A advertência; 

b) A ordem de saída da sala de aula ou demais locais onde 

se desenvolva a atividade escolar; 

c) A realização de tarefas de integração escolar; 

d) O condicionamento no acesso a certos espaços 

escolares ou na utilização de certos materiais e 

equipamentos; 

e) A mudança de turma. 

13. A ordem de saída da sala de aula obriga sempre o 

professor à comunicação da mesma ao diretor de turma, 

por escrito e num prazo de 24 horas após a ocorrência, 

referenciando os motivos que levaram à aplicação da 

medida. 

14. Se houver lugar à marcação de falta disciplinar, o 

diretor de turma deve comunicá-la ao encarregado de 

educação no prazo de 48 horas. 

15. Eventuais tarefas e atividades de integração escolar 

decorrem em horário não coincidente com as atividades 

letivas, podendo ser aumentado o período de permanência 

obrigatória, diária ou semanal, do aluno na escola. 

16. As atividades de integração deverão ser 

calendarizadas de modo a não ultrapassarem um máximo 

de 7 horas diárias de permanência na escola. 

17. As tarefas e atividades de integração deverão ser de 

natureza formativa, designadamente: 

a) Manutenção do espaço envolvente da Escola em geral e 

dos espaços verdes em particular; 

b) Apoio ao funcionário da manutenção; 

c) Outras medidas aprovadas em conselho de turma, 

devidamente fundamentadas. 
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18. Para aplicação da medida educativa corretiva de 

atividades de integração escolar deverá haver acordo 

prévio com o encarregado de educação do aluno sobre o 

tipo de atividades a realizar. 

19. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem 

uma sanção disciplinar do comportamento do aluno, 

devendo a ocorrência dos factos ser participada, pelo 

professor ou funcionário que a presenciou ou dela teve 

conhecimento, de imediato, ao respetivo diretor de turma, 

para posterior comunicação ao Diretor. 

20. São medidas disciplinares sancionatórias as seguintes: 

a) Repreensão registada; 

b) Suspensão por 1 dia; 

c) Suspensão da Escola até 10 dias úteis; 

d) Transferência de escola. 

21. Complementarmente a estas medidas compete ao 

Diretor decidir sobre a reparação dos danos provocados 

pelo aluno no património escolar. 

22. As faltas dadas pelo aluno no decurso do período de 

aplicação da medida disciplinar sancionatória de 

suspensão até 10 dias úteis são consideradas faltas 

injustificadas. 

23. As faltas dadas por cumprimento de suspensão 

preventiva regem-se pelas mesmas regras que as faltas 

dadas durante o período de suspensão efetiva e contam 

para fins estatísticos se houver processo disciplinar e se 

verificar que não há lugar a aplicação de medida 

sancionatória. 

24. Sendo o professor a autoridade no espaço onde 

decorre uma atividade letiva, sempre que: 

a) um aluno se recuse a cumprir uma ordem, será 

automaticamente punido com a medida disciplinar 

sancionatória de 1 dia de suspensão aplicada pelo Diretor. 

b) um aluno use linguagem ofensiva (palavrões, uso de 

linguagem obscena) será punido com a medida disciplinar 

sancionatória de pena de suspensão entre 1 e 10 dias. 

25. A pena de 1 dia de suspensão aplicar-se-á igualmente 

ao não cumprimento de uma ordem dada por um 

funcionário ou professor, devidamente identificados, 

desde que o aluno se encontre dentro do perímetro da 

escola. 

26. Fora da sala de aula qualquer professor ou funcionário 

tem competência para advertir o aluno, confrontando-o 

verbalmente com o comportamento perturbador do 

normal funcionamento das atividades da escola ou das 

relações no âmbito da comunidade educativa, alertando-o 

de que deve evitar tal tipo de conduta. 

27. O Diretor pode suspender a execução da medida 

disciplinar sancionatória de suspensão, atendendo à 

personalidade do aluno, à sua conduta anterior e posterior, 

à infração disciplinar e às circunstâncias desta, concluir 

que a simples censura do facto e a ameaça da punição, 

bastarão para afastar o aluno da prática de atos de 

indisciplina. 

28. O período de suspensão da execução desta medida 

será fixado entre um e três meses, a contar da decisão. 

29. Esta decisão será sempre revogada se, durante o 

respetivo período o aluno cometer uma infração 

disciplinar por que venha a ser punido. 

30. A revogação determina o cumprimento da medida 

disciplinar sancionatória de suspensão, cuja execução 

estava suspensa, que acumulará com o cumprimento da 

nova medida. 

31. A aplicação da medida corretiva de ordem de saída da 

sala de aula é da competência do professor, a quem cabe 

determinar o período de tempo durante o qual o aluno 

deve permanecer fora da sala de aula, se a aplicação de tal 

medida corretiva acarreta ou não a marcação de falta ao 

aluno e quais as atividades, se for caso disso, que o aluno 

deve desenvolver no decurso desse período de tempo. 

32. A aplicação das medidas corretivas de realização de 

tarefas de integração escolar, de condicionamento no 

acesso a certos espaços escolares ou utilização de certos 

materiais e equipamentos e de mudança de turma é da 

competência do Diretor. 

33. Cabe a qualquer professor ou funcionário da escola 

que entenda que determinado comportamento presenciado 

seja passível de ser qualificado como grave ou muito 

grave participá-lo ao diretor de turma, para efeitos de 

procedimento disciplinar. 

34. É da competência do diretor de turma que entenda que 

determinado comportamento presenciado ou participado 

seja passível de ser qualificado como grave ou muito 

grave a sua comunicação ao Diretor, para efeitos de 

procedimento disciplinar. 

35. A repreensão registada é da competência do professor 

respetivo, quando a infração for praticada na sala de aula, 

ou do Diretor, nas restantes situações, averbando-se 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 de tal decisão. 

36. Cabe ao autor do ato decisório referido no número 

anterior comunicar a decisão ao encarregado de educação, 

ou ao aluno se maior de dezoito anos, através de carta 

registada com aviso de receção, no prazo de três dias úteis, 

usando para o efeito o modelo disponibilizado pela escola. 

37. A suspensão de 1 a 10 dias útil compete ao Diretor, 

ouvido em auto o aluno visado e, caso assim o entenda, o 

conselho de turma. 

38. Compete ainda ao Diretor, ouvido o encarregado de 

educação do aluno, quando menor, fixar os termos e as 

condições em que a aplicação do número anterior será 

executada. 

39. Na impossibilidade de o encarregado de educação do 

aluno visado participar na audição a realizar nos termos 

do número anterior, pode ser ouvido na presença de um 

docente que integre a comissão de proteção de crianças e 

jovens com competência na área de residência do aluno 

ou, no caso de esta não se encontrar instalada, na presença 

do diretor de turma. 

40. Considerando-se existir matéria para a instauração de 

processo disciplinar, esta é da competência do Diretor. 

41. Compete ao diretor de turma o acompanhamento do 

aluno na execução da medida corretiva ou disciplinar 

sancionatória a que foi sujeito, devendo aquele articular a 

sua atuação com os pais e encarregados de educação e 

com os professores da turma, em função das necessidades 

educativas identificadas e de forma a assegurar a 

coresponsabilização de todos os intervenientes nos efeitos 

educativos da medida, contando ainda com a colaboração 

dos serviços especializados de apoio educativo. 
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42. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de 

transferência de escola é da competência do Diretor Geral 

dos Estabelecimentos Escolares. 

 

Artigo 61.º 

 (Reconhecimento e valorização do mérito) 

1. A ESCT reconhece e valoriza o mérito dos seus alunos, 

designadamente através da atribuição de: 

a) notações de mérito 

b) menções honrosas 

c) outras distinções do mérito.   

 

Artigo 62.º 

 (Notações de mérito) 

1. A ESCT atribui anualmente notações de mérito, 

integrando os respetivos titulares no quadro de notações, 

nas seguintes modalidades:  

a) aproveitamento escolar;  

b) mérito desportivo;  

c) solidariedade  

2. A modalidade de aproveitamento escolar é atribuída ao 

aluno com melhor média final de cada curso científico-

humanístico e profissional, igual ou superior a 15 valores 

que cumpram ainda as seguintes condições: 

a) não tenham sido objeto de sanção disciplinar no ano 

letivo em que concluam o curso; 

b) concluam o curso no número de anos previsto no ciclo 

de formação (3 anos). 

3. A modalidade de mérito desportivo é atribuída, sob 

proposta do departamento de Educação Física e Desporto 

a alunos que se distingam no âmbito da participação em 

provas desportivas em representação da escola, sendo 

ainda admissível a atribuição a alunos que se distingam 

em modalidades desportivas, de âmbito nacional ou 

internacional, desde que cumpram a seguinte condição: 

a) Não ter sido objeto de sanção disciplinar no ano letivo 

a que a menção diz respeito. 

4. As candidaturas na modalidade de mérito desportivo 

serão apresentadas por escrito e acompanhadas de um 

pequeno texto de fundamentação, pelos professores do 

departamento de educação física e desporto, até ao final 

do mês de junho do ano a que se refere a notação de 

mérito entregues ao Diretor; 

5. As candidaturas são entregues ao júri da menção de 

mérito desportivo composto por dois docentes de 

Educação Física indicados pelo departamento e um 

docente indicado pelo Diretor; 

6. As candidaturas são analisadas pelo júri de acordo com 

os critérios de índole exclusivamente desportiva fixados 

no respetivo regulamento de candidatura. 

7. A modalidade de solidariedade é atribuída, sob 

proposta do diretor, dos conselhos de diretores de turma, 

do conselho de diretores de curso ou da assembleia de 

delegados de turma, mediante parecer fundamentado. 

8. A decisão final de atribuição da notação de mérito de 

solidariedade é da competência do conselho geral. 

 

Artigo 63.º 

 (Menções Honrosas) 

1. A ESCT atribui anualmente menções honrosas aos 

alunos que se destaquem nos seguintes contextos: 

a) aproveitamento escolar 

b) em representação da Escola 

2. As menções honrosas por aproveitamento escolar são 

atribuídas aos alunos que, cumulativamente, reúnam as 

seguintes condições: 

a) não tenham sido objeto de sanção disciplinar no ano 

letivo a que a menção diz respeito; 

b) frequentem e concluam todas as disciplinas do seu ano 

curricular; 

c) tenham média arredondada igual ou superior a 17 

valores no seu ano curricular. 

3. As menções honrosas a que se refere a alínea b) do 

ponto 1 são atribuídas aos alunos que, a título individual 

ou em grupo, se tenham destacado em representação da 

Escola. 

 

Artigo 64.º 

 (Outras distinções de mérito) 

1. A ESCT valoriza ainda o mérito dos alunos, através das 

seguintes distinções: 

a) À melhor turma dos cursos científico-humanísticos e 

melhor turma dos cursos profissionais, é atribuído, no 

final de cada ano letivo, o prémio “A melhor Turma”, de 

acordo com o definido em regulamento próprio; 

b) À melhor prova de aptidão profissional (PAP) é 

atribuído, por curso, no final de cada ano letivo, o prémio 

“A melhor PAP”, de acordo com o definido em 

regulamento próprio; 

c) Em cada semestre letivo, poderão ainda ser 

distinguidos os alunos que se destaquem em qualquer 

domínio que o conselho de turma considere ser de mérito. 

 

Artigo 65.º 

 (Divulgação e atribuição de prémios e  

distinções de mérito) 

1. A entrega das notações de mérito, menções honrosas e 

outras distinções será efetuada em sessão solene: 

a) No início do ano letivo seguinte aquele a que dizem 

respeito, com convite aos alunos distinguidos e respetivos 

EE; 

b) No início do 2º semestre para as situações de 

distinções parciais propostas pelos conselhos de turma. 

2. Os nomes dos alunos distinguidos anualmente através 

de notações de mérito serão afixados em local próprio. 

3. A entrega de outros prémios e distinções será feita em 

sessões oportunamente organizadas para o efeito. 

4. Será registada no processo individual do aluno a 

distinção que lhe foi atribuída.  

 

SECÇÃO II 

PESSOAL DOCENTE 
 

Artigo 66.º 

 (Direitos) 

1. Para além dos referidos nos Direitos Gerais da 

Comunidade Escolar e no Estatuto da Carreira Docente, 

constituem ainda direitos do pessoal docente: 

a) Ter o mesmo tratamento, atenção, consideração e 

respeito, independentemente da antiguidade na Escola, 

dos cargos que desempenhe e dos títulos académicos que 

possua; 



Regulamento Interno - Escola Secundária de Cacilhas-Tejo 

 

[18] 

 

b) Ter acesso a toda a documentação em que seja referido, 

e que não seja especialmente protegida nomeadamente ao 

registo biográfico, o qual deverá ser rubricado todos os 

anos no local apropriado para o efeito; 

c) Usufruir de adequadas condições de trabalho, 

nomeadamente dispor de salas adequadas às atividades 

pedagógicas a desenvolver na Escola, devidamente 

equipadas para o efeito e em completo estado de 

arrumação e limpeza; 

d) Conhecer as deliberações dos órgãos de direção, 

administração e gestão e dos órgãos e estruturas de 

orientação educativa, em tempo útil, através de afixação 

na sala de professores e/ou publicitação na página da 

Escola ou via correio eletrónico; 

e) Possuir um cartão de identificação, que poderá ser 

solicitado nos serviços de administração escolar; 

f) Receber todos os meses um recibo de vencimento; 

g) Dispor de cacifo para guardar o seu material; 

h) Ter à sua disposição equipamentos e material didático 

em condições de poder ser utilizado em sala de aula; 

i) Ter acesso a materiais científico-didáticos com vista a 

uma permanente atualização científica e pedagógica; 

j) Ter acesso a informação relativa: 

i) Ao período de férias autorizado; 

ii) À lista de antiguidade. 

 

Artigo 67.º 

 (Deveres) 

1. Para além dos referidos nos Deveres Gerais da 

Comunidade Escolar e no Estatuto da Carreira Docente, 

constituem ainda deveres do pessoal docente: 

a) Respeitar a dignidade pessoal e as diferenças culturais 

dos alunos valorizando os diferentes saberes e culturas, 

prevenindo e combatendo processos de exclusão e 

discriminação; 

b) Promover a formação e realização integral dos alunos, 

estimulando o desenvolvimento das competências 

previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória; 

c) Organizar e gerir o processo ensino-aprendizagem, 

adotando estratégias de diferenciação pedagógica 

suscetíveis de responder às necessidades individuais dos 

alunos; 

d) Assegurar o cumprimento integral das atividades 

letivas com vista ao desenvolvimento das competências 

previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, enquadradas nas exigências do currículo 

nacional, dos programas curriculares e das Aprendizagens 

Essenciais em vigor;  

e) Adequar os instrumentos de avaliação às exigências do 

currículo nacional, dos programas e das orientações 

programáticas ou curriculares e adotar critérios de rigor, 

isenção e objetividade na sua correção e classificação; 

f) Clarificar, com os alunos, no início do ano letivo, os 

métodos, critérios e instrumentos de avaliação; 

g) Explicitar nos enunciados dos testes sumativos a 

cotação de cada questão, usando a escala de classificação 

de zero a vinte valores e registar as pontuações parciais e 

totais na folha de prova; 

h) Cooperar com os restantes intervenientes no processo 

educativo, garantindo a inclusão, enquanto processo que 

visa responder à diversidade das necessidades e 

potencialidades de todos e de cada um dos alunos; 

i) Cooperar na promoção do bem-estar dos alunos, 

protegendo-os de situações de violência física ou 

psicológica, se necessário solicitando a intervenção de 

pessoas e entidades alheias à instituição escolar; 

j) Colaborar na prevenção e deteção de situações de risco 

social, se necessário, participando-as às entidades 

competentes; 

k) Respeitar a natureza confidencial da informação 

relativa aos alunos e respetivas famílias; 

l) Manter a disciplina e exercer a autoridade pedagógica 

com rigor, equidade e isenção; 

m) Colaborar na organização e bom funcionamento da 

escola, cooperando com os órgãos de gestão e as 

estruturas de orientação educativa e com o restante 

pessoal docente e não docente; 

n) Cumprir os regulamentos, desenvolver e executar o 

Projeto Educativo e os Planos de Atividades e observar as 

orientações dos órgãos de gestão e das estruturas de 

orientação educativa da Escola; 

o) Corresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado 

das instalações e equipamentos e propor medidas de 

melhoramento e remodelação; 

p) Partilhar com os outros docentes a informação, os 

recursos didáticos e os métodos pedagógicos, no sentido 

de difundir as boas práticas; 

q) Refletir, nas várias estruturas pedagógicas, sobre o 

trabalho realizado individual e coletivamente, tendo em 

vista melhorar as práticas e contribuir para o sucesso 

educativo dos alunos; 

r) Promover a participação ativa dos pais ou encarregados 

de educação na educação escolar dos alunos, no sentido 

de garantir a sua efetiva colaboração no processo de 

aprendizagem; 

s) Fornecer ao diretor de turma ou coordenador 

pedagógico todas as informações que este lhe solicitar 

acerca do aproveitamento e comportamento dos alunos; 

t) Participar e cumprir as planificações feitas pelo 

departamento curricular, efetuando adaptações pontuais 

sempre que a especificidade da turma o aconselhe, 

informando o respetivo departamento; 

u) Proceder ao registo, no livro de ponto digital, dos 

conteúdos relativos a cada aula ou sessão de trabalho; 

v) Ser o primeiro a entrar na sala de aula e o último a sair, 

garantindo que a mesma fique devidamente limpa e 

arrumada; 

x) Certificar-se do estado da sala no início da aula e, em 

caso de anomalias, comunicá-las ao encarregado do 

pessoal; 

y) Zelar e sensibilizar os alunos para a conservação e 

limpeza do edifício e dos espaços exteriores, do 

mobiliário, dos equipamentos e dos materiais escolares. 

z) Utilizar a caixa de correio eletrónico como meio 

preferencial e prioritário de comunicação, conforme o 

estipulado no artigo 9ºA do presente regulamento interno. 

 

Artigo 68.º 

 (Regime disciplinar) 

Ao pessoal docente é aplicável o Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Central, 
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Regional e Local (Lei nº 58/2008) com as adaptações 

inerentes ao respetivo conteúdo funcional dos seus 

direitos e deveres. 

 

SECÇÃO III 

PESSOAL NÃO DOCENTE 
 

Artigo 69.º 

 (Direitos gerais do pessoal não docente) 

1. São direitos gerais do pessoal não docente: 

a) Ser informado das ordens de serviço e convocatórias 

das reuniões; 

b) Ser informado com clareza das tarefas que lhe são 

atribuídas; 

c) Dispor de um cacifo ou outro espaço para guardar os 

seus objetos pessoais; 

d) Receber todos os meses um recibo de vencimentos; 

e) Ter acesso a toda a documentação em que seja referido 

e que não seja especialmente protegida, designadamente 

ao registo biográfico, o qual deverá ser rubricado todos os 

anos no local apropriado para o efeito; 

f) Receber formação e informação para o exercício das 

suas funções. 

 

Artigo 70.º 

 (Deveres gerais do pessoal não docente) 

1. O pessoal não docente tem os seguintes deveres gerais: 

a) Colaborar com todos os órgãos da ESCT de forma a 

contribuir para o bom funcionamento da escola; 

b) Cumprir com eficiência e eficácia as tarefas que lhe 

sejam atribuídas pelo Diretor; 

c) Exercer vigilância em todo o espaço escolar, intervindo 

sempre que observe situações anómalas; 

d) Impedir a presença na ESCT de qualquer pessoa que 

não tenha motivo justificado para nela permanecer; 

e) Comunicar ao Diretor qualquer ocorrência anormal que 

verifique na ESCT; 

f) Responsabilizar-se pelo cumprimento das tarefas que 

lhe estão atribuídas; 

g) Não abandonar o local de trabalho sem justificação; 

h) Zelar e sensibilizar os alunos para a conservação e 

limpeza do edifício e dos espaços exteriores, do 

mobiliário, dos equipamentos e dos materiais escolares; 

i) Usar o cartão identificativo; 

j) Colaborar para a unidade e boa imagem da ESCT e dos 

seus serviços; 

k) Atender e informar corretamente tanto os elementos da 

comunidade escolar como o público em geral sobre 

assuntos do seu interesse; 

l) Resolver com bom senso, tolerância e compreensão os 

problemas que surjam na Escola e se encontrem no 

âmbito das suas competências, dando conhecimento 

superior se excederem a sua esfera de competência; 

m) Registar diariamente as entradas e saídas de serviço, 

de acordo com o horário que lhe for atribuído; 

n) Guardar sigilo profissional; 

o) Comunicar aos serviços de administração escolar toda 

e qualquer alteração relativa à sua situação pessoal, 

domicílio e juntar ao seu processo individual 

documentação relevante; 

p) Informar o Diretor da ocorrência de qualquer doença 

prevista em legislação especial, de modo a ser efetuada a 

evicção escolar e cumprir as leis da vacinação obrigatória. 

 

Artigo 71.º 

 (Deveres do Coordenador Técnico) 

1. Ao Coordenador Técnico compete: 

a) Prestar todos os esclarecimentos e informações 

pretendidos no âmbito das suas funções; 

b) Dirigir e orientar o pessoal afeto ao serviço 

administrativo no exercício diário das suas tarefas; 

c) Propor medidas tendentes à modernização, eficiência e 

eficácia dos serviços de apoio administrativo; 

d) Apoiar e secretariar as reuniões do Conselho 

Administrativo; 

e) Assegurar a elaboração do projeto de orçamento, de 

acordo com as linhas traçadas pelo Conselho Geral; 

f) Coordenar, de acordo com as orientações do Conselho 

Administrativo, a elaboração do relatório de conta de 

gerência. 

 

Artigo 72.º 

 (Deveres dos assistentes técnicos) 

1. Os assistentes técnicos têm os seguintes deveres: 

a) Assegurar a transmissão da comunicação entre os 

vários órgãos e entre estes e os particulares, incluindo 

docentes, não docentes, alunos e respetivos encarregados 

de educação, através do registo, redação, classificação e 

arquivo do expediente e outras formas de comunicação; 

b) Tratar informação, recolhendo e efetuando 

apuramentos estatísticos elementares e elaborando mapas, 

quadros ou utilizando qualquer outra forma de 

transmissão eficaz dos dados existentes; 

c) Recolher, examinar, conferir e proceder à escrituração 

de dados relativos às transações financeiras e 

contabilísticas; 

d) Recolher, examinar, conferir elementos constantes dos 

processos, anotando faltas e anomalias e providenciando 

pela sua correção e andamento, através de ofícios, 

informações ou notas, em conformidade com a legislação 

vigente; 

e) Organizar, calcular e desenvolver processos relativos à 

situação do pessoal docente, não docente e discente, à 

ação social escolar e à aquisição e ou manutenção de 

material, equipamentos, instalações ou serviços; 

f) Manter atualizados os registos contabilísticos no 

software utilizado para o efeito; 

g) Atender o pessoal docente, não docente e discentes, 

bem como os encarregados de educação, e prestar-lhes os 

adequados esclarecimentos. 

 

Artigo 73.º 

 (Deveres do Coordenador  

dos Assistentes Operacionais) 

1. Ao Coordenador dos Assistentes Operacionais compete: 

a) Programar, acompanhar, controlar e avaliar todas as 

atividades desenvolvidas pelos assistentes operacionais; 

b) Informar o Diretor das ocorrências que de algum modo 

prejudiquem o normal funcionamento da Escola; 
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c) Controlar a assiduidade do pessoal a seu cargo e 

elaborar o plano de férias, a submeter à aprovação do 

Diretor; 

d) Atender e apreciar reclamações ou sugestões sobre o 

serviço prestado, propondo soluções. 

 

Artigo 74.º 

 (Deveres dos assistentes operacionais) 

1. Os assistentes operacionais têm os seguintes deveres 

específicos: 

a) Impedir que os alunos que não estejam em aulas 

perturbem o funcionamento das atividades escolares; 

b) Manter a disciplina no interior e exterior do edifício 

escolar; 

c) Participar ao Coordenador dos Assistentes 

Operacionais qualquer caso de desobediência, incorreção 

ou indisciplina; 

d) Dar conhecimento por escrito e de modo imediato ao 

Coordenador dos Assistentes Operacionais, de qualquer 

dano ou extravio; 

e) Providenciar no sentido de as salas de aula estarem 

apetrechadas com todo o material necessário ao 

funcionamento das aulas; 

f) Verificar durante os intervalos o estado de limpeza e 

arrumação das salas de aula, comunicando as eventuais 

anomalias; 

g) Registar as faltas dos professores na respetiva folha, 

que deverá ser entregue no final do dia ao Coordenador 

dos Assistentes Operacionais; 

h) Limpar e arrumar as instalações da ESCT à sua 

responsabilidade, zelando pela sua conservação; 

i) Usar fardamento apropriado; 

j) Prestar apoio e assistência em situações de primeiros 

socorros e, em caso de necessidade, acompanhar o aluno a 

unidades de prestação de cuidados de saúde; 

2. Os assistentes operacionais têm ainda os seguintes 

deveres na área de manutenção: 

a) Assegurar a conservação das instalações, equipamento 

e mobiliário, executando pequenas obras de reparação; 

b) Comunicar estragos ou extravios de material e 

equipamento e ainda necessidades de reposição de 

existências. 

 

Artigo 75.º 

 (Regime disciplinar) 

Ao pessoal não docente é aplicável o Estatuto Disciplinar 

dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas (Lei nº 

58/2008) com as adaptações inerentes ao respetivo 

conteúdo funcional dos seus direitos e deveres. 

 

SECÇÃO IV 

PAIS E ENGARREGADOS  

DE EDUCAÇÃO 
 

Artigo 76.º 

 (Direitos) 

1. Para além dos direitos consignados no artigo 43º do 

presente Regulamento Interno que, especificamente, lhes 

digam respeito, cada encarregado de educação tem o 

direito a: 

a) Participar no processo educativo dos seus educandos; 

b) Participar nos órgãos de administração e gestão da 

ESCT, nos termos da lei e do presente RI; 

c) Participar nas estruturas de coordenação e supervisão, 

nos termos da lei e do presente RI, nomeadamente, 

Conselho de Turma; 

d) Obter informações relativas ao processo educativo dos 

seus educandos, salvaguardando a última semana de cada 

semestre em que apenas serão atendidas situações 

excecionais devidamente justificadas e com o acordo 

prévio do diretor de turma; 

e) Propor e sugerir medidas educativas relativas ao 

processo educativo dos seus educandos, bem como 

relativas ao funcionamento da escola, através das 

associações legalmente constituídas, dos órgãos em que 

participam, ou de outros meios que venham a ser 

disponibilizados. 

2. Os pais e encarregados de educação perdem todos os 

direitos de representação que lhes estão consignados 

nessa qualidade, mesmo que delegada, sempre que os seus 

educandos percam o direito à frequência, por qualquer 

motivo. 

 

Artigo 77.º 

 (Deveres) 

1. Participar no processo educativo dos seus educandos. 

2. Conhecer o Regulamento Interno da ESCT, assumindo, 

quer da sua parte, quer da do seu educando, um 

compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral. 

3. Participar, nos termos da lei e do presente RI, no 

funcionamento da ESCT. 

4. Responsabilizar-se pelas instalações, equipamento e 

materiais que lhes sejam disponibilizados pela ESCT, no 

âmbito da sua ação. 

5. Responsabilizar-se pelos deveres de assiduidade e 

disciplina dos seus filhos e educandos. 

6. Ressarcir a ESCT ou outras entidades e/ou indivíduos 

de quaisquer danos patrimoniais causados por si ou pelos 

seus educandos, de forma dolosa ou negligente, no âmbito 

das atividades escolares e sem prescindir de outros 

procedimentos previstos na lei e no presente RI. 

7. Responder pronta e objetivamente às solicitações que 

lhe forem dirigidas pela ESCT, no âmbito do processo 

educativo dos seus educandos. 

8. Informar por sua iniciativa, pronta e objetivamente, a 

ESCT de quaisquer dados relevantes para o processo 

educativo dos seus educandos. 

9. Promover, no caso do representante dos pais e 

encarregados de educação da turma, reuniões com os pais 

e encarregados de educação dos alunos da turma e ser 

porta-voz das suas preocupações coletivas. 

10. Respeitar as disposições legais e as previstas neste RI. 

11. Acatar, sem prejuízo de reclamação ou recurso, as 

orientações e decisões emanadas dos órgãos e serviços da 

ESCT. 

 

Artigo 78.º 

 (Representação) 

1. Em reunião realizada para o efeito, no início do ano 

letivo, os pais e encarregados de educação dos alunos de 

cada turma designam dois representantes. 
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2. A relação dos representantes dos pais e encarregados de 

educação da turma será comunicada à Associação de Pais 

e Encarregados de Educação (APEE). 

3. Os representantes dos pais e encarregados de educação 

da turma são os interlocutores privilegiados entre o diretor 

de turma e os pais e encarregados de educação dos alunos 

da turma, para tratar de questões de âmbito geral relativas 

à turma. Os representantes dos pais e encarregados de 

educação da turma não podem ter o estatuto de alunos da 

ESCT. 

 

Artigo 79.º 

 (Associação de Pais e Encarregados de Educação) 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação 

(APEE) participa, nos termos da lei e do presente RI, nos 

órgãos de administração e gestão da ESCT. 

 

 

CAPÍTULO V 

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

SECÇÃO I 

DEPARTAMENTOS CURRICULARES 
 

Artigo 80.º 

 (Composição) 

1. A articulação e gestão curricular são asseguradas por 

doze Departamentos Curriculares: 
a) Departamento de Língua Portuguesa; 

b) Departamento de Línguas Estrangeiras; 

c) Departamento de História; 

d) Departamento de Filosofia; 

e) Departamento de Geografia; 

f) Departamento de Economia e Contabilidade; 

g) Departamento de Matemática; 

h) Departamento de Física e Química; 

i) Departamento de Biologia e Geologia; 

j) Departamento de Informática; 

k) Departamento de Artes; 

l) Departamento de Educação Física e Desporto.  

 

Artigo 81.º 

 (Designação do coordenador e mandato) 

1. Os coordenadores dos Departamentos Curriculares são 

professores designados pelo Diretor, após eleição pelo 

respetivo departamento, de entre a lista de três docentes, 

propostos pelo diretor para o exercício do cargo 

2. O mandato dos coordenadores tem a duração de 4 anos 

e cessa com o mandato do Diretor. 

3. Os coordenadores dos departamentos curriculares 

podem ser exonerados a todo o momento por despacho 

fundamentado do Diretor. 

4. Em caso de pedido de demissão ao diretor aceite por 

este, proceder-se-á a eleição de entre uma lista de três 

docentes nas condições previstas no Dec. Lei 75/2008, 

com exceção do docente cuja demissão foi aceite. 

 

Artigo 82.º 

 (Competências) 

1. Ao coordenador de departamento compete: 

a) Representar o departamento que coordena em Conselho 

Pedagógico; 

b) Promover a troca de experiências e a cooperação entre 

todos os docentes que integram o departamento curricular; 

c) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e 

dos programas de estudo; 

d) Promover a articulação com outras estruturas ou 

serviços da Escola, com vista ao desenvolvimento de 

estratégias de diferenciação pedagógica; 

e) Propor ao Conselho Pedagógico a adoção de medidas 

destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos; 

f) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação 

dos instrumentos de autonomia da Escola; 

g) Promover a realização das atividades de investigação, 

reflexão e de estudo, visando a melhoria da qualidade das 

práticas educativas; 

2. Compete ao Departamento Curricular: 

a) Planificar e adequar à realidade da Escola a aplicação 

dos programas e orientações curriculares e programáticas 

estabelecidos a nível nacional; 

b) Analisar a oportunidade de adoção de medidas 

destinadas a melhorar as aprendizagens e prevenir a 

exclusão; 

c) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de 

atuação nos domínios da aplicação de estratégias de 

diferenciação pedagógica e da avaliação das 

aprendizagens; 

d) Identificar necessidades de formação dos docentes; 

e) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu 

contexto. 

f) Colaborar na construção do Projeto Educativo da 

Escola e na elaboração e execução do Plano de Formação; 

g) Elaborar estudos e/ou pareceres no que se refere a 

programas, métodos, organização curricular, processos e 

critérios de avaliação; 

h) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das 

didáticas específicas das disciplinas; 

i) Elaborar os critérios de avaliação; 

j) Colaborar na construção do Plano Anual de Atividades 

da Escola; 

k) Apoiar os professores em formação inicial e em início 

de carreira, nomeadamente na partilha de experiências e 

recursos de formação; 

l) Colaborar na inventariação das necessidades em 

equipamento e material didático; 

m) Promover a interdisciplinaridade, assim como o 

intercâmbio de recursos pedagógicos e materiais com 

outras escolas; 

n) Planificar as atividades letivas e não letivas; 

o) Refletir sobre o rendimento escolar dos alunos, 

elaborando propostas de intervenção. 

 

Artigo 83.º 

 (Funcionamento) 

1. Os Departamentos Curriculares reúnem ordinariamente 

uma vez por mês ou sempre que sejam convocados pelo 

Diretor ou pelo respetivo Coordenador, por sua iniciativa 

ou por requerimento de um terço dos seus membros. 

2. No início de cada ano escolar, o Diretor convocará uma 

reunião de coordenadores dos departamentos, com a 

finalidade de fazer o planeamento geral do ano. 
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3. Os vários departamentos deverão criar grupos de 

trabalho para desenvolver atividades conjuntas. 

4. Para efeitos do número anterior os grupos de trabalho 

deverão ter um limite temporal definido para efetuar as 

tarefas que lhes forem atribuídas. 

 

 

SECÇÃO II 

CONSELHOS DE TURMA 
 

Artigo 84.º 

 (Composição) 

1. Na Escola, a organização, o acompanhamento e a 

avaliação das atividades a desenvolver com os alunos e a 

articulação entre a Escola e as Famílias é assegurada pelo 

Conselho de Turma, com a seguinte constituição: 

a) Os professores da turma; 

b) Dois representantes dos pais e Encarregados de 

Educação; 

c) O delegado de Turma, ou, em sua substituição, o 

subdelegado de Turma. 

2. Para coordenar o trabalho do Conselho de Turma, o 

Diretor designa um diretor de turma de entre os 

professores da mesma, sempre que possível pertencente 

ao quadro da Escola e salvaguardando que: 

a) O número máximo de Direções de Turma a atribuir a 

um professor seja de duas; 

b) A redução do tempo de serviço letivo referente a cada 

Direção de Turma é aquela que se encontrar legalmente 

em vigor, sendo uma das horas atribuídas 

obrigatoriamente marcada no horário do professor para 

atendimento dos pais e encarregados de educação; 

c) Caso o diretor de turma se encontre impedido de 

exercer funções por período superior a uma semana, é 

nomeado interinamente outro professor da turma. 

 

Artigo 85.º 

 (Competências do Conselho de Turma) 

1. Ao Conselho de Turma compete: 

a) Articular as atividades dos professores da turma com as 

dos Departamentos Curriculares, designadamente no que 

se refere ao planeamento e coordenação de atividades 

interdisciplinares a nível de turma; 

b) Dar parecer sobre todas as questões de natureza 

pedagógica e disciplinar que à turma digam respeito; 

c) Colaborar nas atividades que favoreçam a inter-relação 

da Escola com a comunidade; 

d) Aprovar as propostas de avaliação apresentadas por 

cada professor da turma nas reuniões de avaliação, a 

realizar no final de cada semestre e de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo Conselho Pedagógico; 

e) Analisar a situação da turma e identificar características 

específicas dos alunos a ter em conta no processo de 

ensino e aprendizagem; 

f) Identificar diferentes ritmos e estilos de aprendizagem e 

fazer as necessárias adaptações e adequações, com vista à 

construção de um contexto educacional inclusivo, 

promovendo a articulação com os respetivos serviços 

especializados de apoio educativo;  

g) Assegurar a adequação do currículo às características 

dos alunos estabelecendo prioridades, níveis de 

aprofundamento e sequências adequadas; 

h) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que 

favoreçam as aprendizagens dos alunos; 

i) Conceber e delinear atividades em complemento do 

currículo proposto; 

j) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais 

e encarregados de educação, relativa ao processo de 

aprendizagem e avaliação dos alunos. 

 

Artigo 86.º 

 (Competências do Diretor de Turma) 

1. Sem prejuízo da legislação em vigor, compete ao 

diretor de turma: 

a) Desenvolver ações que promovam e facilitem a correta 

integração dos alunos da turma na vida escolar; 

b) Garantir aos professores da turma a existência de meios 

e documentos de trabalho e a orientação necessária ao 

desempenho das atividades próprias da ação educativa; 

c) Garantir uma informação atualizada junto dos pais e 

encarregados de educação acerca da integração dos alunos 

na comunidade escolar, do aproveitamento escolar, das 

faltas a aulas e das atividades escolares; 

d) Assegurar a articulação entre os professores da turma e 

com os alunos, pais e Encarregados de Educação; 

e) Promover a comunicação e formas de trabalho 

cooperativo entre professores e alunos; 

f) Articular as atividades da turma com os pais e 

encarregados de educação promovendo a sua participação; 

g) Coordenar o processo de avaliação dos alunos 

garantindo o seu carácter globalizante e integrador; 

h) Informar os pais e encarregados de educação sobre a 

publicitação dos critérios de avaliação das diferentes 

disciplinas na página da escola, o desenvolvimento das 

aprendizagens, do rendimento escolar e do 

comportamento e assiduidade dos seus educandos de 

acordo com informação prestada pelos professores do 

conselho de turma; 

i) Participar na promoção de ações específicas de 

formação ou informação para os pais ou encarregados de 

educação que fomentem o seu envolvimento na escola 

com vista à prestação de um apoio adequado aos alunos. 

 

Artigo 87.º 

 (Professores Tutores) 

1. O Conselho de Tutores é composto por todos os 

professores que desempenham esta função na Escola em 

cada ano letivo.  

2. O conselho de Professores Tutores é presidido pelo 

Coordenador dos Professores Tutores, elemento 

designado pela Direção de entre os professores. 

3. Competências do Conselho de Tutores: 

a) Assegurar a articulação e uniformização de 

procedimentos a adotar nas Tutorias;  

b) Identificar necessidades de formação no âmbito das 

tutorias, de forma a conceber e desencadear mecanismos 

de formação e apoio aos tutores;  

c) Propor e planificar formas de atuação junto de alunos, 

pais e encarregados de educação, professores e outras 

entidades;  
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d) Elaborar relatórios periódicos de monitorização da 

ação desenvolvida. 

4. O Coordenador do Conselho de Tutores tem as 

seguintes competências:  

a) Convocar, coordenar e presidir às reuniões do 

Conselho de Professores Tutores;  

b) Planificar, em colaboração com o Conselho de 

Professores Tutores, as atividades a desenvolver 

anualmente;  

c) Divulgar, junto dos professores tutores, toda a 

informação necessária ao adequado desenvolvimento das 

suas competências;  

d) Apoiar os professores tutores na elaboração dos PAT 

(Planos de Ação Tutorial);  

e) Monitorizar a aplicação dos PAT (Planos de Ação 

Tutorial);  

f) Apresentar à Direção um relatório crítico, anual, do 

trabalho desenvolvido. 

5. O professor tutor tem as seguintes competências:  

a) Reunir nas horas atribuídas com os alunos que 

acompanha;  

b) Acompanhar e apoiar o processo educativo de cada 

aluno do grupo tutorial;  

c) Facilitar a integração do aluno na turma e na escola;  

d) Apoiar o aluno no processo de aprendizagem, 

nomeadamente na criação de hábitos de estudo e de 

rotinas de trabalho;  

e) Proporcionar ao aluno uma orientação educativa 

adequada a nível pessoal, escolar e profissional, de acordo 

com as aptidões, necessidades e interesses que manifeste; 

 f) Promover um ambiente de aprendizagem que permita o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais;  

g) Envolver a família no processo educativo do aluno;  

h) Reunir com os docentes do conselho de turma para 

analisar as dificuldades e os planos de trabalho destes 

alunos.  

Artigo 88.º 

 (Funcionamento dos Conselhos de Turma) 

1. O Conselho de turma reúne ordinariamente para efeitos 

de avaliação dos alunos em reunião de caráter avaliativo 

apenas com a presença dos docentes: 

a) no final de cada período de avaliação sumativa, de 

acordo com o regime em vigor; 

b) em situação de regime semestral reúne ordinariamente 

a meio de semestre para efeitos de avaliação formativa - 

reuniões intercalares. 

2. O conselho de turma reúne ainda ordinariamente 2 

vezes por ano, a meio de períodos letivos, para efeitos de 

apreciação do aproveitamento e comportamento da turma 

com a presença de EE e delegado de turma, podendo a 

reunião ser calendarizada para momento anterior ou no 

mesmo dia das reuniões intercalares de avaliação.  

3.O conselho de turma reúne extraordinariamente sempre 

que um motivo de natureza pedagógica ou disciplinar o 

justifique  

4. As reuniões a que se refere o número anterior são 

convocadas pelo Diretor com um mínimo de quarenta e 

oito horas de antecedência: 

a) As convocatórias são afixadas no placard da sala de 

professores; 

b) Nos casos em que não for possível respeitar a 

antecedência definida neste número, o diretor de turma 

dará conhecimento atempado a todos os membros do 

Conselho; 

c) Para as reuniões ordinárias será elaborado mapa e 

convocatória conjunta que serão afixados no placard da 

sala de professores. 

 

SECÇÃO III 

CONSELHOS DE DIRETORES DE 

TURMA E DE DIRETORES DE CURSO 
 

Artigo 89.º 

 (Composição) 

1. Os Conselhos de Diretores de Turma dos Cursos 

Científico-Humanísticos e dos Cursos Profissionais são 

constituídos pelos respetivos Diretores de Turma e 

Coordenador.  

2. O Conselho de Diretores de Curso Profissional é 

composto pelos Diretores dos Cursos Profissionais a 

funcionar na ESCT e Coordenador.  

3. Os Conselhos de Diretores de Turma  dos Cursos 

Científico-Humanísticos e de Cursos Profissionais  e de 

Diretores de Cursos Profissionais são estruturas de apoio 

ao Conselho Pedagógico e ao Diretor. 

 

Artigo 90.º 

 (Competências dos Conselhos  

de Diretores de turma) 

1. São competências dos Conselhos de Diretores de turma: 

a) Planificar as atividades e projetos a desenvolver 

anualmente de acordo com as instruções do Conselho 

Pedagógico; 

b) Analisar as propostas dos Conselhos de Turma e dos 

diretores de turma e submetê-las ao Conselho Pedagógico; 

c) Promover a uniformização de procedimentos; 

d) Propor e planificar formas de atuação junto dos pais e 

encarregados de Educação; 

e) Promover a interação entre a Escola e a comunidade; 

f) Planificar e coordenar, em articulação com os 

departamentos curriculares, a realização de projetos de 

natureza interdisciplinar ou transversal. 

 

Artigo 91.º 

 (Competências do Conselho  

de Diretores de Curso Profissional) 

Compete a este Conselho: 

a) Acompanhar a atividade dos docentes e alunos; 

b) Propor alterações curriculares ao Conselho Pedagógico; 

c) Propor estratégias de divulgação mais adequadas aos 

cursos profissionais; 

d) Assegurar que os programas dos cursos correspondam 

às exigências e necessidades de emprego específicas que 

os alunos poderão assumir no final do curso. 

 

Artigo 92.º 

 (Coordenação) 

1. Os Coordenadores dos Diretores de Turma e o 

Coordenador dos Cursos Profissionais são nomeados pelo 

Diretor, ouvido o respetivo Conselho, de entre os 

docentes que o compõem; 
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2. A designação tem uma duração anual podendo ser 

renovada até ao máximo de 4 anos, desde que o docente 

mantenha a função que lhe deu origem;  

3. A coordenação dos Diretores de Turma é exercida por 

dois docentes, um diretor das turmas dos cursos 

científico-humanísticos e um diretor de turma dos cursos 

profissionais. 

 

Artigo 93.º 

 (Competências dos Coordenadores  

dos Diretores de Turma) 

1. São competências dos coordenadores: 

a) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa, 

com outros serviços especializados de apoio educativo na 

gestão adequada de recursos e na adoção de medidas 

pedagógicas. 

b) Identificar necessidades de formação no âmbito da 

direção de turma. 

c) Conceber e desencadear mecanismos de formação de 

apoio aos diretores de turma em exercício e de outros 

docentes da Escola para o desempenho dessas funções. 

d) Propor ao Conselho Pedagógico a realização de ações 

de formação do domínio da orientação educativa e 

coordenação das atividades das turmas destinadas a 

melhorar as aprendizagens. 

e) Dinamizar e coordenar a realização de projetos 

interdisciplinares das turmas. 

 

Artigo 94.º 

 (Competências do Coordenador  

dos Diretores de Curso) 

1. São competências do coordenador: 

a) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa, 

com outros serviços especializados de apoio educativo na 

gestão adequada de recursos e na adoção de medidas 

pedagógicas: 

b) Propor ao Conselho Pedagógico a realização de ações 

de formação do domínio da orientação educativa e 

coordenação das atividades das turmas destinadas a 

melhorar as aprendizagens. 

c) Dinamizar e coordenar a realização de projetos 

interdisciplinares das turmas. 

 

Artigo 95.º 

 (Funcionamento dos Conselhos de Diretores de 

Turma e de Diretores de Cursos Profissionais) 

1. As reuniões ordinárias e extraordinárias são 

convocadas e presididas pelos respetivos Coordenadores. 

2. Ordinariamente o Conselho de Diretores de Turma 

reunirá no início do ano letivo e até uma semana antes da 

realização de conselhos de turma ordinários 

3. Ordinariamente o Conselho de Diretores de Curso 

reunirá no início do ano letivo e no mínimo, uma vez 

antes do período de realização de estágios e do período de 

PAP. 

 

SECÇÃO IV 

CONSELHO DE COORDENADORES 

PEDAGÓGICOS 
 

Artigo 96.º 

 (Composição) 

1. O Conselho de Coordenadores Pedagógicos é uma 

estrutura de apoio ao Conselho Pedagógico e ao Diretor, 

destinada e a harmonizar as atividades desenvolvidas 

pelas turmas do ensino recorrente noturno.  

2. Este Conselho é composto pelos coordenadores 

pedagógicos e pelo responsável da Educação de Adultos, 

que preside. 

Artigo 97.º 

 (Competências) 

Compete a este Conselho: 

a) Analisar as propostas dos conselhos de turma e 

coordenadores pedagógicos e submetê-las ao Conselho 

Pedagógico; 

b) Planificar as atividades e projetos a desenvolver, 

anualmente, de acordo com as orientações do Conselho 

Pedagógico; 

c) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa 

na gestão adequada de recursos e na adoção de medidas 

pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens. 

 

Artigo 98.º 

 (Coordenação) 

A coordenação deste Conselho é assegurada pelo 

Responsável da Educação de Adultos. 

 

Artigo 99.º 

 (Funcionamento) 

1. Este Conselho realiza reuniões ordinárias e 

extraordinárias. 

2. As reuniões ordinárias efetuam-se: 

a) No início do ano escolar, para planificação e 

coordenação das atividades a desenvolver ao longo do ano 

letivo; 

b) até uma semana antes da realização de conselhos de 

turma ordinários. 

 

3. As reuniões extraordinárias efetuam-se por iniciativa 

do Diretor ou de dois terços dos elementos do Conselho, 

sempre que seja necessário e urgente conhecer, apreciar, 

discutir ou elaborar propostas sobre assuntos de carácter 

técnico-pedagógico ou organizativo. 

4. As reuniões são convocadas pelo respetivo 

Coordenador. 

 

SECÇÃO V 

CONSELHO DE MEDIADORES 
 

Artigo 100.º 

 (Composição) 

1. O Conselho de Mediadores é uma estrutura de apoio ao 

Conselho Pedagógico e ao Diretor, destinada a 

harmonizar as atividades desenvolvidas pelas turmas dos 

Cursos de Educação e Formação de Adultos.  

2. Este Conselho é composto pelos mediadores e pelo 

responsável da Educação de Adultos, que preside. 

. 

Artigo 101.º 

 (Competências) 

Compete a este Conselho: 
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a) Analisar as propostas dos mediadores e submete-las ao 

Conselho Pedagógico; 

b) Planificar as atividades e projetos a desenvolver, 

anualmente, de acordo com as orientações do Conselho 

Pedagógico; 

c) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa 

na gestão adequada de recursos e na adoção de medidas 

pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 

d) Assegurar a articulação entre as várias equipas técnico-

pedagógicas; 

e) Coordenar a planificação, desenvolvimento e avaliação 

das atividades integradoras. 

 

Artigo 102.º 

 (Coordenação) 

A coordenação deste Conselho é assegurada pelo 

Responsável da Educação de Adultos. 

 

Artigo 103.º 

 (Funcionamento) 

1. O conselho de mediadores tem uma reunião ordinária 

antes da realização de conselhos de turma ordinários e 

reúne extraordinariamente sempre que necessário. 

2. As reuniões ordinárias têm como objetivo a 

planificação e coordenação das atividades a desenvolver 

ao longo do ano letivo. 

3. As reuniões extraordinárias efetuam-se por iniciativa 

do Diretor ou de dois terços dos elementos do Conselho, 

sempre que seja necessário e urgente conhecer, apreciar, 

discutir ou elaborar propostas sobre assuntos de carácter 

técnico-pedagógico ou organizativo. 

4. As reuniões são convocadas pelo respetivo 

Coordenador. 

 

CAPÍTULO VI 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

SECÇÃO I 

PESSOAL DOCENTE 
 

Artigo 104.º 

 (Intervenientes) 

Os intervenientes no processo de Avaliação do 

Desempenho Docente são os avaliados, o Diretor, os 

avaliadores externos e internos, o Conselho Pedagógico, o 

Presidente do Conselho Geral e a Secção de Avaliação de 

Desempenho Docente do Conselho Pedagógico (SADD). 

 

Artigo 105.º 

 (Aprovação da classificação) 

A aprovação da classificação final do desempenho do 

pessoal docente compete à SADD, composta pelo Diretor 

e por quatro docentes eleitos no Conselho Pedagógico, a 

partir das propostas dos avaliadores, garantindo a 

aplicação das percentagens de diferenciação dos 

desempenhos, nos termos do Artigo 12.º do Decreto 

Regulamentar nº 26/2012 de 21 de fevereiro. 

 

Artigo 106º 

 (Calendarização) 

1. O Diretor da Escola estabelece por ano escolar o 

calendário de desenvolvimento do processo de avaliação 

do desempenho docente, incluindo os prazos máximos das 

suas diferentes fases. 

 

Artigo 107.º 

 (Sigilo) 

Todos os intervenientes no processo de avaliação, à 

exceção do avaliado, ficam sujeitos ao dever de sigilo. 

 

SECÇÃO II 

PESSOAL NÃO DOCENTE 
 

Artigo 108.º 

 (Calendarização) 

1. O Diretor da Escola estabelece o calendário de 

desenvolvimento do processo de avaliação do 

desempenho do pessoal não docente, incluindo os prazos 

máximos das suas diferentes fases. 

 

CAPÍTULO VII 

SERVIÇOS E INSTALAÇÕES 

ESPECÍFICAS 
 

SECÇÃO I 

SERVIÇOS 
 

Artigo 109.º 

 (Serviços) 

1. São serviços prestados pela escola: 

a) Biblioteca Escolar / Centro de Recursos; 

b) Bufete; 

c) Refeitório; 

d) Papelaria / Reprografia; 

e) PBX; 

f) Serviços Administrativos; 

g) Serviço de Ação Social Escolar. 

2. Todos os serviços têm regulamento próprio e horário de 

funcionamento devidamente publicitados no sítio da 

escola 

3. O atendimento e organização subordinam-se aos 

direitos e deveres das respetivas funções profissionais. 

4. Os serviços que prestem serviço de venda de produtos 

têm afixado em local visível os respetivos precários. 

 

Artigo 110.º 

 (Serviços de Ação Social Escolar) 

1. Compete ao Assistente Técnico a prestar funções no 

SASE: 

a) Prestar todos os esclarecimentos e informações no 

âmbito das suas funções; 

b) Organizar os processos individuais dos alunos que se 

candidatem a subsídios ou bolsas de estudo; 

c) Proceder ao encaminhamento dos alunos, em caso de 

acidente, e organizar os respetivos processos; 

d) Publicitar as condições e prazos para requerimento de 

subsídios através de afixação junto ao SASE. 
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3. A lista dos alunos a subsidiar e a indicação dos 

respetivos escalões é afixada junto ao SASE. 

4. Das listas afixadas cabe recurso para o Diretor, no 

prazo de oito dias úteis, após a afixação das mesmas. 

 

SECÇÃO II 

INSTALAÇÕES E  

EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Artigo 111.º 

 (Cacifos dos alunos) 

1. No ato de matrícula ou no início do ano letivo o aluno 

pode solicitar este serviço, mediante o pagamento de uma 

caução. 

2. É da responsabilidade do aluno a aquisição do aloquete. 

3. A ESCT não se responsabiliza por qualquer dano ou 

furto dos objetos guardados no cacifo. 

4. Os cacifos deverão ser desocupados no final de cada 

ano letivo. 

 

Artigo 112.º 

(Salas Específicas) 

1. São salas específicas as Salas e Laboratórios de 

Informática, os Laboratórios de Física e de Química, os 

Laboratórios de Biologia e de Geologia, as Oficinas de 

Artes, a Sala de Desenho, o Laboratório de Fotografia e as 

Instalações Desportivas. 

2. É nomeado pelo Diretor um docente do departamento 

responsável pelas instalações, como Diretor de 

Instalações; 

3. São competências do Diretor de Instalações: 

a) manter atualizado o inventário de todo o material 

existente nas salas específicas; 

b) zelar pela conservação e manutenção das instalações, 

equipamentos e materiais a elas adstrito. 

4.A utilização das instalações, equipamentos e materiais 

obedece a regulamento próprio e é afixado à porta da cada 

instalação.  

 

Artigo 113.º 

 (Aluguer e cedência de instalações) 

O Diretor poderá ceder as instalações da Escola, a título 

gratuito ou oneroso, para a realização de atividades 

culturais, desportivas, cívicas ou de formação, revertendo 

para o orçamento de compensação em receita, a respetiva 

receita, quando a houver. 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 114.º 

 (Inelegibilidade) 

1. O pessoal docente e não docente a quem tenha sido 

aplicada pena disciplinar superior a multa não pode ser 

eleito ou designado para os órgãos e estruturas previstos 

no Decreto-Lei n.º 75/2008, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho, 

durante o cumprimento da pena e nos quatro anos 

posteriores ao seu cumprimento. 

2. Não podem ser eleitos ou designados para os órgãos e 

estruturas previstos no Decreto-Lei supracitado os alunos 

a quem tenha sido aplicada, no ano letivo anterior ou no 

ano da eleição ou designação, medida disciplinar 

sancionatória superior à de repreensão registada, ou que 

tenham sido excluídos por excesso de faltas no ano da 

eleição ou designação, perdendo o lugar se no decurso do 

mandato vierem a ser excluídos por faltas. 

 

Artigo 115.º 

 (Aceitação e Destituição do Exercício de Cargos) 

1. Os cargos e funções de pessoal docente e não docente 

de nomeação do diretor são de aceitação obrigatória. 

2. Por motivos de força maior ou outro motivo justificado, 

qualquer elemento designado pelo Diretor para um cargo 

ou órgão pode pedir escusa, dispensa ou resignação do 

cargo ou função. 

3. O pedido a que se refere o nº 2 é dirigido ao Diretor, 

que decide da sua aceitação ou não. 

4. Não sendo aceite pelo Diretor, cabe recurso hierárquico 

de acordo com o previsto no respetivo Estatuto de 

Carreira.  

5. O docente ou assistente técnico ou operacional, que 

apresentou o pedido, mantém-se no respetivo cargo ou 

função até decisão última sobre o mesmo. 

6. A substituição e homologação de qualquer dos 

membros dos órgãos previstos será feita de acordo com o 

disposto neste Regulamento. 

 

Artigo 116.º 

 (Divulgação e arquivo) 

1. O presente RI, bem como os restantes documentos 

orientadores, estão disponíveis na página eletrónica da 

Escola. 

2. Os diretores de turma deverão, no início de cada ano 

letivo, informar e esclarecer as respetivas turmas bem 

como os pais e encarregados de Educação acerca das 

disposições do presente RI e do Estatuto do Aluno. 

3. Uma cópia do presente Regulamento será colocada na 

Biblioteca Escolar/Centro de Recursos e disponibilizada 

para consulta de todos os interessados. 

 

 

Artigo 117.º  

 (Regimentos) 

1. Os órgãos colegiais de administração e gestão e as 

estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica previstos no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 

de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

nº 137/2012 de 2 de julho, elaboram os seus próprios 

regimentos, definindo as respetivas regras de organização 

e de funcionamento, nos termos fixados nesse Decreto-

Lei e em conformidade com este Regulamento Interno. 

2. Os regimentos são elaborados ou revistos nos primeiros 

30 dias do mandato do órgão ou estrutura a que respeitam. 

 

Artigo 118.º 

 (Revisão) 

O Regulamento Interno da escola, aprovado nos termos 

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 

75/2008, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

nº 137/2012 de 2 de julho, pode ser revisto 
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ordinariamente no prazo de quatro anos após a sua 

aprovação, e extraordinariamente: 

a) Sempre que a legislação que o suporta sofrer alterações; 

b) Por proposta do Conselho Pedagógico; 

c) Por deliberação do Conselho Geral, aprovada por 

maioria absoluta dos seus membros em efetividade de 

funções.  

 

Artigo 119.º 

 (Omissões) 

Sem prejuízo do quadro legislativo em vigor, os casos 

omissos neste Regulamento serão analisados pelos órgãos 

de administração e gestão da Escola, que decidirão em 

conformidade com as suas competências. 

 

Artigo 120.º 

 (Entrada em vigor) 

O presente regulamento entra em vigor no dia 20 de 

outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em reunião de Conselho Geral de 19 de outubro de 2021 


