
 RI - Versã o reduzidã pãrã Encãrregãdos de Educãçã o e ãlunos 

2013/2014 

 



 

                                AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESMORIZ / OVAR NORTE 

 

Regulamento Interno - Página 37 de 56 

 

2. A Associação de Estudantes do AEESMORIZ rege-se pela 
Lei n.º 33/87, de 11 de julho, com as alterações produzidas 
pela Lei n.º 35/96, de 29 de agosto. 

3. Rege-se ainda pelos estatutos próprios, desde que 
publicados no Diário da República, nos termos do artigo 6.º 
da Lei referida no número anterior, bem como, 
subsidiariamente, pela lei geral das associações e demais 
legislação aplicável. 

4. São direitos da associação de estudantes: 

a) Gozar de autonomia na elaboração e alteração dos 
respetivos estatutos, na eleição dos seus órgãos gerentes, 
na gestão e administração do respetivo património e na 
elaboração dos planos de atividades; 

b) Receber, da parte do órgão de gestão do Agrupamento, 
os apoios possíveis em termos materiais e técnicos, bem 
como os apoios financeiros legalmente estabelecidos; 

c) Participar na vida escolar de acordo com as atribuições 
que lhe estão legal e estatutariamente cometidas; 

5. São deveres da associação de estudantes: 

a) Colaborar com os órgãos de gestão na otimização das 
condições de funcionamento do estabelecimento(s) de 
educação e ensino; 

b) Manter uma adequada organização contabilística, sendo 
os elementos dos seus órgãos solidariamente responsáveis 
pela administração dos bens e património da associação; 

c) Dar publicidade ao relatório e contas antes do fim de 
cada mandato dos seus órgãos diretivos. 

 

Artigo 164.º 

Das Associações de Pais e Encarregados de Educação 

1. As associações de pais e encarregados de educação são 
estruturas privilegiadas de cooperação com a escola, 
promovendo ações, dinamizando potencialidades e criando 
condições que permitam à escola cumprir com maior eficácia 
o seu objetivo. 

2. As associações de pais e encarregados de educação do 
AEESMORIZ são as organizações representativas dos pais e 
encarregados de educação dos alunos de escolas do 
agrupamento, regendo-se por estatutos próprios, desde que 
publicados em Diário da República. 

3. É associado da Associação de Pais e Encarregados de 
Educação, por direito próprio, o encarregado de educação do 
aluno inscrito no ano letivo correspondente, com as 
respetivas cotas em dia. 

4. Constituem direitos da associação de pais: 

a) Participar, nos termos do regime de autonomia, 
administração e gestão dos estabelecimentos públicos de 
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário na 
definição da política educativa do Agrupamento; 

b) Participar, nos termos da lei, na administração e gestão 
dos estabelecimentos de educação ou de ensino do 
Agrupamento; 

c) Reunir com os órgãos de administração e gestão do 
Agrupamento sempre que o julgue necessário; 

d) Distribuir a documentação de interesse das associações 
de pais e afixá-la em locais destinados para o efeito nos 
diferentes estabelecimentos de educação e ensino do 
AEESMORIZ; 

e) Beneficiar de apoio documental a facultar pelo 
AEESMORIZ. 

5. Compete ao AEESMORIZ assegurar: 

a) as condições necessárias à realização de reuniões dos 
membros da associação e destes com pais e encarregados 
de educação; 

b) disponibilização de um espaço visível nos placares do 
átrio dos diferentes estabelecimentos de educação e ensino 
do Agrupamento para afixação de documentação de 
interesse da associação; 

c) apoio para efeitos de inscrição de associados. 

6. A associação de pais e encarregados de educação deve: 

a) Comunicar ao Diretor, logo após as eleições, a 
composição dos respetivos órgãos sociais e, logo que 
conhecida, a perda da qualidade de membro bem como a 
substituição promovida; 

b) Informar antecipadamente o diretor das reuniões da 
direção da associação e desta com os pais e encarregados 
de educação, sempre que se efetuarem em algum 
estabelecimento de educação e ensino do Agrupamento; 

c) Solicitar ao diretor, com a antecedência mínima de três 
dias, a cedência de instalações para as atividades da 
associação de pais e encarregados de educação; 

d) Dar a conhecer ao diretor o seu plano de atividades; 

e) Reunir com os órgãos de administração e gestão do 
AEESMORIZ sempre que qualquer um destes o solicite. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DOS ALUNOS 

 

SECÇÃO I 

DOS DIREITOS E DEVERES DO ALUNO 

 

Artigo 165.º 

Direitos do aluno 

Para além dos direitos do aluno consagrados no respetivo 
Estatuto, o AEESMORIZ reconhece ainda ao aluno o direito 
de:  

a) Propor iniciativas tendentes à concretização dos 
objetivos culturais e formativos da escola; 

b) Ser informado sobre todos os assuntos que lhe digam 
respeito; 

c) Receber apoio do diretor de turma para a resolução dos 
seus problemas escolares e pessoais; 

d) Assistir às aulas, mesmo quando chega atrasado; 
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e) Receber atempadamente os elementos que lhe permitam 
fazer uma autoavaliação em cada período; 

f) Ser responsável pelos bens de que é portado e dar 
conhecimento da sua perda ou deserção; 

g) Ser atendido pelos diversos serviços com competência e 
a rapidez possível, tendo em atenção normas de respeito e 
convivência social; 

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

i) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro 
da comunidade educativa, não podendo, em caso algum, 
ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, 
orientação sexual, idade, identidade de género, condição 
económica, cultural ou social ou convicções políticas, 
ideológicas, filosóficas ou religiosas; 

j) Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares 
que reconheçam e distingam o mérito; 

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

l) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro 
da comunidade educativa, não podendo, em caso algum, 
ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, 
orientação sexual, idade, identidade de género, condição 
económica, cultural ou social ou convicções políticas, 
ideológicas, filosóficas ou religiosas; 

m) Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares 
que reconheçam e distingam o mérito; 

n) E todos os outros previsto no artigo 7.º da Lei 51/2012, 
de 5 de setembro. 

 

Artigo 166.º  
Deveres do aluno 

Sem prejuízo dos deveres previstos no respetivo Estatuto, o 
aluno tem o dever de: 

a) Zelar pelo bom nome dos estabelecimentos de educação 
e ensino do AEESMORIZ, procurando dignificá-los com 
conduta irrepreensível e com o cumprimento dos deveres 
escolares; 

b) Ter consciência dos deveres que lhe são conferidos pelo 
Estatuto do Aluno, pelo Regulamento Interno e demais 
legislação aplicável; 

c) Cumprir o regulamento interno bem como as normas de 
utilização dos setores específicos; 

d) Respeitar as diversidades de religião, cultura, etnia, 
género, faixa etária, socioeconómico-intelectual, existentes 
no contexto dos estabelecimentos de educação e ensino do 
AEESMORIZ; 

e) Zelar pela limpeza e conservação dos espaços, do 
mobiliário escolar e de todo material de uso coletivo; 

f) Indemnizar o prejuízo quando produzir danos materiais 
em objetos dos colegas, de funcionários ou de professores, 
ou, não acidentalmente, do estabelecimento de educação e 
ensino, por meio de seus responsáveis; 

g) Comportar-se com correção em todo o recinto escolar, 
transitando no estabelecimento de educação e ensino sem 
empurrões, gritos ou algazarras; 

h) Não permanecer junto às janelas das salas de aulas 
durante as atividades letivas; 

i) Apresentar -se com vestuário que se revele adequado, 
em função da idade, à dignidade do espaço e à 
especificidade das atividades escolares, no respeito pelas 
regras estabelecidas na escola; 

j) À hora marcada para o início de cada aula, aguardar, no 
espaço que lhe for determinado, a chegada do professor e 
dirigir-se imediatamente à sala; 

k) Entrar na sala de aula calmamente e sem atropelos, 
dirigindo-se ao seu local habitual; 

l) Trazer o material que o professor da disciplina indicar; 

§ único: Os alunos só poderão realizar a aula prática de 
Educação Física desde que devidamente equipados 
(sapatilhas e vestuário adequado). 

m) Participar ordenadamente na aula, respeitando os 
direitos dos outros; 

n) Usar de probidade na execução das provas, exercícios e 
demais atos escolares; 

o) Não utilizar, manter desligados e inativos e não expor, 
em sala de aula, telemóveis, leitores de MP3, IPod’s, 
“walkmans” ou qualquer outro material eletrónico; 
p) Não utilizar bonés nem mastigar pastilhas elásticas ou 
tomar alimentos na sala de aula; 

q) Só abandonar a aula quando o professor indicar; 

r) Entregar obrigatoriamente comunicações do 
estabelecimento de educação e ensino ao Encarregado de 
Educação; 

s) Contribuir para a segurança dentro do recinto escolar e 
nas imediações, alertando os funcionários, o professor 
titular da turma ou o diretor de turma ou a direção do 
Agrupamento para quaisquer comportamentos incorretos e 
ocorrências anormais; 

t) Não introduzir no estabelecimento de educação e ensino 
pessoas estranhas à comunidade escolar; 

u) Responsabilizar-se pelo material de uso pessoal; 

v) Entregar com prontidão os objetos que encontrar; 

w) Apresentar o cartão de estudante/caderneta escolar 
sempre que solicitado por elementos do pessoal docente, 
auxiliar ou administrativo; 

x) Solicitar prévia autorização à Direção do Agrupamento 
para promover jogos, aniversários, festas, coletas e/ou 
campanhas de qualquer ordem; 

y) Só sair do estabelecimento de educação e ensino de 
acordo nos termos autorizados pelo seu encarregado de 
educação ou pela direção do AEESMORIZ; 

z) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em 
especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas, nem 
promover qualquer forma de tráfico, facilitação ao consumo 
das mesmas.  

aa) Não transportar ou deter em seu poder qualquer tipo de 
arma branca, arma de fogo ou substância explosiva. 
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bb) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, 
via Internet ou através de outros meios de comunicação, 
sons ou imagens captados nos momentos letivos e não 
letivos, sem autorização dos visados e diretor da escola; 

cc) Observar, cumprindo, os demais deveres insertos na Lei 
51/2012, de 5 de setembro. 

 

Artigo 167.º  
Processo individual do aluno 

1. Ao Agrupamento compete organizar e registar, nos termos 
prescritos do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o percurso 
escolar de cada aluno que constituirá o seu Processo 
Individual. 

2. Têm acesso ao Processo Individual de cada aluno, as 
entidades e pessoas definidas no Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar. 

3. A consulta do processo, por quem está habilitado 
legalmente para o poder fazer, efetuar-se-á, durante o 
calendário letivo, junto do diretor de turma ou do 
professor/educador de infância titular, no caso de alunos do 
pré-escolar ou do 1.º ciclo do ensino básico, no horário de 
atendimento dos Encarregados de Educação, e, entre o final 
de um ano letivo e o início do seguinte, junto dos serviços de 
Administração Escolar, no horário estabelecido para 
atendimento geral do público. 

4. O acesso ao processo individual implica sempre um pedido 
escrito de consulta, com referencia ao(s) motivos(s) de 
consulta, a apresentar nos Serviços de Administração 
Escolar. 

5. Recebido o pedido cabe ao diretor do agrupamento deferir 
ou indeferir formalmente o pedido. 

6. Da consulta a este processo não são permitidas quaisquer 
reproduções. Excecionalmente esta situação poderá ser 
autorizada, desde que conjuntamente e por escrito, pelo 
Diretor de Turma/Professor titular e Encarregado de 
Educação do aluno.  

 

 

SECÇÃO II 

DA ASSIDUIDADE DOS ALUNOS 

 

O dever de frequência e de assiduidade dos alunos, o 
conceito de falta a aula ou a outra atividade de frequência 
obrigatória ou facultativa, a natureza das faltas, a justificação 
de faltas, o excesso grave de faltas e os efeitos de 
ultrapassagem de faltas injustificadas são os que estão 
definidos no Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

 

Artigo 168.º 
Comparência às atividades escolares sem o material 

necessário 

1. A comparência do aluno às atividades letivas, sem o 
material necessário, é justificada pelo aluno junto do 
professor da respetiva aula. 

2. Caso o aluno não justifique a sua comparência às 
atividades escolares sem se fazer acompanhar do material 
indispensável ou a justificação apresentada não seja aceite 
pelo professor, haverá lugar à marcação de falta, devendo o 
professor assinalar o número do aluno no suporte informático 
existente para registo de sumários e de faltas, indicando a 
natureza da falta. 

3. Cada conjunto de três faltas desta natureza, por disciplina, 
é equiparado a uma falta de presença, para os efeitos 
previstos no Estatuto do Aluno. 

 

Artigo 169.º 

Atrasos às atividades escolares 

1. A falta de pontualidade é justificada pelo aluno junto do 
professor da respetiva aula.  

2. Caso a falta de pontualidade não seja justificada, nos 
termos do número anterior, ou a justificação apresentada não 
seja aceite pelo respetivo professor, este assinalará o número 
do aluno no suporte informático existente para registo de 
sumários e de faltas. 

3. Cada conjunto de três faltas injustificadas desta natureza, à 
mesma disciplina, é equiparado a uma falta de presença, para 
os efeitos previstos no Estatuto do Aluno. 

 

Artigo 170.º 

Faltas justificadas  

As faltas justificadas são as que constam do artigo 16.º do 
Estatuto do Aluno e nos termos em que o mesmo as 
determina. 

 

Artigo 171.º  

Justificação de faltas a testes escritos programados 

1. As faltas a testes escritos programados só podem ser 
justificadas se a respetiva justificação for apresentada 
previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos restantes 
casos, até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da 
mesma. 

2. Na impossibilidade de apresentação de comprovativos, a 
justificação destas faltas só poderá ser aceite se feita pelo 
encarregado de educação junto do diretor de turma e desde 
que este atenda aos motivos invocados. 

3. A injustificação da falta determina sempre a atribuição da 
classificação de zero. 

 

 

Artigo 172.º 

Higiene e Saúde na Aula de Educação Física 

1. Considerando que são objetivos da escola assegurar a 
formação cívica e criar hábitos de saúde e higiene no domínio 
da cidadania, após as aulas de educação física o princípio a 
observar será o do aluno tomar banho no final de cada aula, a 
não ser que esta tenha sido eminente ou exclusivamente de 
carácter teórico. 
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2. A exceção da concretização deste princípio salvaguarda-se 
apenas mediante solicitação escrita e fundamentada pelo 
respetivo encarregado de educação, que o deve fazer junto 
do diretor de turma. 
 

 

 

SECÇÃO III 

 

DA AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS 

 

Artigo 173.º 

Objeto, Princípios e Processo de avaliação 

1. A avaliação dos alunos incide sobre as aprendizagens 
fixadas pelo Ministério da Educação, orienta-se por princípios 
e rege-se por procedimentos também estabelecidos por 
aquela entidade. 

2. Os critérios de avaliação dos alunos, definidos pelo 
Agrupamento, serão divulgados e explicitados no início do 
ano letivo junto dos alunos pelos professores de cada 
disciplina ou pelo professor titular da turma, tratando-se do 1.º 
ciclo do Ensino Básico. 

3. Os critérios de avaliação dos alunos serão também 
disponibilizados aos Encarregados de Educação, logo no 
início do ano letivo, através do portal do Agrupamento. 

4. No final de cada período letivo, os alunos devem formalizar 
a sua autoavaliação em documento escrito. 

5. A calendarização dos testes sumativos deve ser 
comunicada pelo professor aos alunos e efetuada na agenda 
do suporte eletrónico do registo dos sumários, no início de 
cada período letivo, não podendo ser realizados mais do que 
um teste por dia, excecionalmente quatro por semana, em 
termos a definir pelo Conselho Pedagógico. 

6. A marcação de testes sumativos, na última semana de 
aulas de cada período, deve ser evitada. 

7. As disciplinas lecionadas num único bloco semanal têm 
prioridade na marcação dos testes. 

8. Os testes são devolvidos aos alunos, após correção, 
obrigatoriamente antes da realização do teste seguinte e no 
mesmo período letivo. 

9. As classificações dos testes e trabalhos escritos a 
inscrever nas folhas de prova serão decididas, no início de 
cada ano letivo, pelo Conselho Pedagógico, para o ensino 
básico e para o ensino secundário, ouvidos obrigatoriamente 
os Departamentos Curriculares. 

10. A deteção de fraudes, ou a sua tentativa, na realização 
das provas implica a respetiva anulação e constitui infração 
disciplinar sancionada com a aplicação da medida corretiva 
de ordem de saída, conforme o previsto no artigo 198.º deste 
Regulamento.    

11. A utilização de telemóveis, ou de qualquer outro 
dispositivo eletrónico ou telemático não necessário em 
momentos de avaliação, implicará a atribuição de zero ao 
respetivo documento ou momento de avaliação e a sujeição 
ao determinado no ponto anterior deste artigo. 

 

 

SECÇÃO IV 

DA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NA VIDA DA ESCOLA 

 

O direito de participação dos alunos na vida da escola 
concretiza-se através dos seus representantes no Conselho 
Geral, nos Conselhos de Turma e ainda em Associação de 
Estudantes, a Assembleia de Delegados de Turma e a 
Assembleia Geral de Alunos. 

 

Artigo 174.º 

Delegado e Subdelegado de Turma 

1. Nos  2º e 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário, 
o delegado e o subdelegado de turma são os legítimos 
representantes da turma. 

2. No sentido de garantir o desempenho cabal das suas 
funções, o delegado deve:  

a) Cultivar valores de respeito e cooperação em relação a 
todos os elementos da comunidade escolar;  

b) Ter um relacionamento fácil com todos os membros da 
turma;  

c) Contribuir para uma boa relação entre todos os alunos da 
turma;  

d) Sensibilizar a turma para o estudo e para o sucesso 
escolar.  

e) Incentivar a turma na realização das tarefas e atividades 
curriculares e de complemento curricular;  

f) Assumir o papel de mediador nos conflitos ocorridos na 
turma;  

g) Manter-se informado de todos os problemas que afetam 
o respetivo estabelecimento de educação e ensino e deles 
informar os colegas da turma; 

h) Representar a turma nas relações com qualquer órgão 
do Agrupamento; 

i) Assumir de forma responsável o papel de porta-voz dos 
colegas e de interlocutor válido entre estes e os 
professores; 

j) Ser capaz de representar os colegas nas reuniões para 
que for convocado; 

k) Reunir com a turma previamente às reuniões para 
discutir e aprovar as posições que venham a tomar em 
nome da turma. 

§ único. Estão obrigados a acatar as decisões da turma e 
transmitirem-nas aos órgãos onde estão representados. 

 

Artigo 175.º 

Funções específicas do subdelegado 

1. Substituir o delegado em todas as suas ausências e 
impedimentos. 

2. Colaborar com o delegado em todas as suas funções. 
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Artigo 176.º 

Reuniões de alunos da turma 

1. O delegado e o subdelegado têm o direito de solicitar ao 
diretor do Agrupamento a realização de reuniões de turma, 
para analisar ou discutir assuntos de interesse dos alunos, 
nomeadamente tomarem posições que serão transmitidas 
nas reuniões para que sejam convocados.  

2. A reunião referida no número anterior será presidida pelo 
Delegado da Turma. 

3. Os alunos da turma poderão ainda reunir por proposta 
fundamentada de 1/3 dos discentes da turma ou do diretor de 
turma ou ainda por iniciativa do Diretor do Agrupamento, para 
tratar de assuntos de interesse da turma. 

4. A reunião referida no n.º 3 deste artigo será presidida pelo 
diretor de turma ou pelo diretor do Agrupamento se assim o 
entender. 

5. Todas estas reuniões serão sempre convocadas pelo 
diretor do Agrupamento. 

 

Artigo 177.º 

Eleição do Delegado e do Subdelegado 

1. Apenas poderão ser eleitos delegado e subdelegado de 
turma os alunos que reúnam cumulativamente as seguintes 
condições:  

a) estejam matriculados à totalidade das disciplinas do ano 
que frequentam, à data da eleição;  

b) não tenham sido sujeitos à aplicação de quaisquer 
medidas disciplinares sancionatórias nos 2 anos 
imediatamente anteriores.  

2. O delegado e subdelegado de turma serão eleitos nas 
primeiras três semanas de aulas, numa eleição promovida 
pelo respetivo diretor de turma, cujo resultado comunicará por 
escrito ao diretor do Agrupamento. 

§ único. Dessa eleição será lavrada ata que será arquivada 
no dossiê da direção de turma. 

 

Artigo 178.º 

Perda de mandato 

1. O aluno perde o mandato de delegado e/ou de 
subdelegado em caso de mudança de estabelecimento de 
educação e ensino ou por destituição do cargo. 

2. Há lugar à destituição do cargo: 

a) sempre que lhe seja aplicada uma medida disciplinar 
sancionatória; 

b) em caso da aplicação de três medidas corretivas, sendo 
que caberá ao conselho de turma a decisão da destituição, 
considerando a natureza dos comportamentos infratores;  

c) quando, em qualquer disciplina, atingir metade do 
número de faltas injustificadas permitidas; 

d) por decisão do Conselho de Turma, sob proposta de pelo 
menos um terço dos alunos da turma ou de um terço dos 
professores da turma ou do diretor de turma, fundamentada 

no incumprimento de funções específicas estabelecidas nos 
artigos 174 e 175.º do presente Regulamento; 

e) quando uma maioria qualificada de 2/3 dos alunos da 
turma assim o entenda. 

 

Artigo 179.º 

Assembleia de Delegados de Turma 

1. A Assembleia de Delegados de Turma é um órgão 
consultivo dos alunos representantes no Conselho Geral. 

2. A Assembleia de Delegados de Turma é constituída por 
todos os delegados de Turma de todos os estabelecimentos 
de educação e ensino do Agrupamento.  

3. Compete à Assembleia de Delegados de Turma:  

a) Pronunciar-se sobre o funcionamento de cada 
estabelecimento de educação e ensino e do Agrupamento 
em geral em tudo ao que aos alunos diga respeito;  

b) Pronunciar-se sobre a necessidade de convocatória da 
Assembleia Geral de Alunos, quando considerarem que os 
assuntos em discussão o devem ser por todos os alunos do 
Agrupamento, ou de cada estabelecimento de educação e 
ensino, ou de um ciclo estudos, ou de ano de escolaridade. 

4. A Assembleia de Delegados de Turma reunirá sempre que 
necessário, podendo a reunião ser plenária ou por 
estabelecimento de educação e ensino ou sectorial. 

6. A Assembleia de Delegados de Turma será convocada 
pelo Diretor do Agrupamento, por sua iniciativa, a pedido dos 
representantes dos alunos no Conselho Geral e/ou por um 
terço dos delegados de turma do Agrupamento ou de um dos 
seus estabelecimentos de ensino e educação, sempre que 
considerem necessário discutir e analisar aspetos que 
estejam em discussão nos respetivos órgãos ou que estes 
sintam necessidade de reunir com os seus representantes no 
Conselho Geral. 

7. A Assembleia de Delegados de Turma será presidida pelo 
Diretor do Agrupamento. 

 

 

 

SECÇÃO V 

 

DO MÉRITO ESCOLAR 

 

Artigo 180.º 

Quadros de Mérito, Valor e Excelência 

1. No final de cada ano letivo são considerados em Quadro 
de Mérito, Valor, e Excelência os alunos que se distingam 
pela ação ou resultados de acordo com os requisitos a que 
obrigam.  

2. Nenhum aluno poderá aceder a qualquer um dos quadros 
referidos no ponto anterior se, durante o ano letivo, vier a 
verificar-se qualquer das seguintes situações: 
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a) número de faltas injustificado superior a metade do 
número legal de faltas permitidas a cada disciplina/área 
disciplinar; 

b) aplicação de medida disciplinar, exceto a de advertência. 

3. No caso de ter sido aplicada, uma única vez, a medida 
corretiva de ordem de saída da aula, esta pode ser revogada 
para estes efeitos pelo Conselho de Turma ou, no caso do 1.º 
ciclo, pelo Conselho de docentes, atendendo aos 
pressupostos que estiveram na origem da sua aplicação, 
devendo tal situação ser devidamente fundamentada.  

 

Artigo 181.º 

Acesso ao Quadro de Mérito 

1. Tem acesso ao quadro de mérito os alunos que: 

a) revelem atitudes exemplares de superação das suas 
dificuldades; 

b) produzam trabalhos académicos de excelência ou 
realizem atividades curriculares relevantes; 

c) alcancem resultados escolares de mérito. 

2. O acesso ao quadro de mérito de alunos que se distingam 
pelas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, parte 
de uma proposta, devidamente fundamentada, apresentada 
pelo respetivo conselho de turma até ao final do ano letivo a 
que respeita e serão analisadas casuisticamente pelo 
Conselho Pedagógico, que deliberará fundamentadamente. 

3. O acesso ao quadro de mérito de alunos que se distingam 
pela situação prevista na alínea c) do n.º 1, é automático, em 
função de resultados de aproveitamento escolar obtidos no 
ano letivo a que respeita, em termos a estabelecer em 
regulamento próprio elaborado pelo Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 182.º 

Quadro de Valor 

1. O Quadro de Valor reconhece e valoriza os alunos 
enquanto pessoas, turmas, equipas, clubes, anos de 
escolaridade, ou outros grupos que se destaquem na Escola, 
por forma a serem estimulados nesse sentido.  

 

Artigo 183.º 

Organização do Quadro de Valor 

1. Podem ser propostos para o Quadro de Valor os alunos ou 
grupos de alunos que se destaquem por preencherem um ou 
mais dos seguintes requisitos:  

a) Desenvolvam iniciativas ou ações exemplares no âmbito 
da solidariedade social; 

b) Desenvolvam outras iniciativas ou ações exemplares no 
âmbito dos valores de cidadania; 

c) Revelem empenhamento em ações meritórias, em favor 
da comunidade em que está inserido ou da sociedade em 
geral, praticados na Escola ou fora dela; 

d) Obtenham prémios em concursos ou competições de 
reconhecido mérito; 

e) Resolvam, exemplarmente, conflitos de ordem social, 
disciplinar ou outros. 

2. Apresentação das propostas:  

a) A iniciativa das propostas, devidamente fundamentadas, 
pertence aos Conselhos de Turma, responsáveis por 
Clubes Desportivos, Recreativos ou Culturais, Conselhos 
de Departamento, Conselhos de Área Disciplinar, Diretor, 
Associação de Pais e Encarregados de Educação, 
Associação de Estudantes e Assistentes Operacionais ou 
por qualquer membro da comunidade educativa até ao final 
do mês de maio do ano letivo respetivo. 

3. As propostas apresentadas nos termos do número anterior 
serão analisadas casuisticamente por uma comissão 
constituída pelos seguintes elementos: 

a) o Presidente do Conselho Geral que preside; 

b) o Diretor do Agrupamento; 

c) o Diretor da Turma ou, no caso do 1.º ciclo,  o professor 
titular da turma a que o aluno pertence; 

d) os representantes dos alunos no Conselho Geral; 

e) o presidente da Associação de Pais, ou quem o 
substitua. 

4. Analisado o mérito das propostas pela comissão prevista 
no número anterior, só por deliberação unânime e 
fundamentada se decidirá pela integração do aluno ou alunos 
no quadro de Valor. 

 

Artigo 184.º 

Quadro de Excelência 

1. O Quadro de Excelência reconhece e valoriza os alunos 
que alcancem excelentes resultados escolares, com o 
objetivo de os estimular nesse sentido.  

2. A iniciativa das propostas pertence aos conselhos de 
turma.  

3. É da competência do diretor de turma entregar as 
propostas à Direção da Escola em documento por si assinado 
e do qual é responsável.  

4. A aprovação das propostas pertence ao Conselho 
Pedagógico que as aprova com a maioria absoluta dos 
membros presentes.  

 

 

Artigo 185.º 

Organização dos Quadros de Excelência 

1. A condição mínima de candidatura ao Quadro de 
Excelência anual é, no ensino básico, a obtenção da 
classificação de 5 (cinco) e, no ensino secundário, de 18 
(dezoito) valores, ou mais, em todas as disciplinas dos 
respetivos cursos, considerando a totalidade das cargas 
horárias semanais que integram o currículo.  

2. A classificação obtida em Educação Moral e Religiosa 
Católica, ou em outras confissões, não deve ser considerada 
para os efeitos previstos no número 1.  
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Artigo 186.º 

Procedimentos 

1. Os Quadros de Mérito, Valor e Excelência serão 
organizados pelo Diretor do Agrupamento com base nas 
decisões tomadas no âmbito do disposto nos artigos 
anteriores que os regem. 

2. Aos alunos que integrem no final de cada ano letivo os 
Quadro referidos ser-lhes-á atribuída a menção respetiva e 
registada, de forma destacada, no respetivo processo 
individual. 

 

Artigo 187.º 

Organização dos Quadros 

1. Deverá existir um quadro por natureza de mérito. 

2. Para o mérito referente a resultados escolares, haverá um 
quadro para os alunos dos cursos das «Ofertas Educativas 
Regulares» e outro para os alunos dos cursos das «Oferta 
Educativas Integradas no Sistema Nacional de 
Qualificações». 

3. Nos Quadros de Mérito, Valor e Excelência constam o 
nome do aluno, a respetiva fotografia, a turma, ano e curso de 
pertença e o motivo pelo qual o aluno integra o quadro. 

 

Artigo 188.º 

Divulgação 

1. As listas dos alunos pertencentes aos Quadros de Mérito, 
Valor e Excelência devem ser afixadas em lugar de destaque 
no estabelecimento de educação e ensino a que o aluno 
pertence e na sede do Agrupamento, em local bem vem 
visível, assim como no Portal Eletrónico do Agrupamento, 
devendo manter-se até ao final do ano letivo seguinte. 

2. Reserva-se o direito ao aluno ou ao respetivo Encarregado 
de Educação de não querer constar dos Quadros aqui 
estabelecidos e/ou da sua não publicitação nas listas. Neste 
caso, não será feito qualquer averbamento ou entregue 
qualquer diploma ou prémio. 

3. A manifestação do direito previsto no número anterior será 
feita da forma mais rápida e por escrito junto do Diretor do 
Agrupamento, tendo por efeito, a partir do momento da sua 
entrega, a suspensão e/ou retirada de qualquer menção que 
envolva a identidade do aluno. 

 

Artigo 189.º 

Registo da atribuição da menção de Mérito,  

Valor e Excelência 

1. Os alunos que integrem no final de cada ano letivo o 
Quadros de Mérito, Valor e Excelência deverão receber um 
diploma, anexando-se cópia do mesmo ao seu processo 
individual. 

2. Os diplomas serão entregues presencialmente, em 
cerimónia pública própria, a realizar no início do ano letivo 
seguinte. 

3. Para a cerimónia de entrega dos diplomas, a organizar pelo 
Diretor do Agrupamento, serão convidados os alunos 
destacados e respetivos Pais e Encarregados de Educação, 
os professores dos alunos e outros elementos da comunidade 
educativa. 

 

Artigo 190.º 

Prémios de Mérito, Valor e Excelência 

1. Os prémios devem ter natureza simbólica ou material. 

2. Os prémios poderão ter uma natureza pecuniária quando o 
aluno tenha integrado Quadro do agrupamento pelo menos 
dois anos, seguidos ou interpolados, em qualquer nível de 
ensino ou natureza do mérito. 

3. O prémio pecuniário a atribuir ao aluno será definido 
anualmente pelo Diretor do Agrupamento e terá que, 
comprovadamente, auxiliar a continuação do seu percurso 
escolar. 

4. Para garantir os fundos necessários ao financiamento dos 
prémios de mérito, o Agrupamento recorrerá a parcerias ou a 
receitas próprias. 

 

 

 

SECÇÃO VI 

DA DISCIPLINA 

 

O regime disciplinar que se aplica aos alunos é o que 
encontra definido no respetivo Estatuto e neste Regulamento 
Interno. 

 

 

SUBSECÇÃO I 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 191.º 

Jurisdição disciplinar 

Todos os alunos que se encontrem a frequentar qualquer 
curso ministrado no AEESMORIZ estão sujeitos à jurisdição 
disciplinar dos professores, do pessoal não docente, do 
Diretor do Agrupamento e do seu superior hierárquico, nos 
termos previstos no Estatuto do Aluno e no presente 
Regulamento. 

 

Artigo 192.º 

Infração disciplinar 

Considera-se infração disciplinar o comportamento do aluno, 
por ação ou omissão, ainda que meramente culposo, que 
viole quaisquer deveres expressos no Estatuto do Aluno ou 
no artigo 157.º deste Regulamento Interno. 
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Artigo 193.º 

Tipo de infrações 

1. A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no 
artigo 10.º do Estatuto do Aluno e da Ética Escolar e 
regulamento interno, de forma reiterada e ou em termos que 
se revelem perturbadores do funcionamento normal das 
atividades da escola ou das relações no âmbito da 
comunidade educativa determina que se faça a distinção e 
qualificação dos comportamentos infratores em leves, graves 
e muito graves, nos seguintes termos; 

a) Infração leve: comportamento perturbador do normal 
funcionamento das atividades da escola ou das relações no 
âmbito da comunidade educativa passível de ser 
considerado infração as práticas negligentes e sem caráter 
de reiteração que associa a integral e pronta reparação do 
dano e apresentação de desculpas ao ofendido se 
existente;  

b) Infração grave: comportamento perturbador do 
funcionamento normal das atividades da escola ou das 
relações no âmbito da comunidade educativa passível de 
ser considerado infração observada a sua prática reiterada 
e lesiva dos interesses de terceiros;  

c) Infração muito grave: comportamento perturbador do 
funcionamento normal das atividades da escola ou das 
relações no âmbito da comunidade educativa passível de 
ser considerado infração face ao seu caráter doloso, 
premeditado, reiterado e que não associa a integral e 
pronta reparação do dano e apresentação de desculpas ao 
ofendido se existente. 

 

Artigo 194.º 

Independência da responsabilidade disciplinar 

A responsabilidade disciplinar é independente da 
responsabilidade civil ou criminal. 

 

SUBSECÇÃO II 

MEDIDAS DISCIPLINARES CORRETIVAS 

E SANCIONATÓRIAS 

 

Artigo 195.º 

Medidas disciplinares 

1. A infração disciplinar cometida pelo aluno é passível da 
aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar 
sancionatória. 

2. São aplicáveis aos alunos as seguintes medidas corretivas:  

a) A advertência; 

b) A ordem de saída da sala de aula, e demais locais onde 
se desenvolva o trabalho escolar; 

c) A realização de tarefas e atividades de integração 
escolar; 

d) O condicionamento no acesso a certos espaços 
escolares, ou na utilização de certos materiais e 
equipamentos; 

e) A mudança de turma. 

3. São aplicáveis aos alunos as seguintes medidas 
disciplinares sancionatórias:  

a) A repreensão registada; 

b) A suspensão até três dias úteis; 

c) A suspensão da escola entre quatro e doze dias úteis; 

d) A transferência de escola; 

e) A expulsão de escola. 

 

Artigo 196.º 

Competência disciplinar 

1. A aplicação da medida prevista na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 195.º deste Regulamento é da competência dos 
professores, do pessoal não docente e da direção do 
Agrupamento. 

2. A aplicação da medida prevista na alínea b) do n.º 2 do 
artigo 195.º deste Regulamento é da exclusiva competência 
do professor, que também tem competência para aplicar a 
medida prevista na alínea a) do n.º 3 daquele artigo, quando 
a infração for praticada em sala de aula.  

3. O diretor do Agrupamento tem competência para aplicar as 
medidas previstas no artigo anterior, com exceção das 
medidas previstas nas alíneas b), do n.º 2 do artigo 195.º 
deste Regulamento, e alíneas d) e e) do n.º 3 do mesmo 
artigo. 

4. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de 
transferência de escola e de expulsão de escola é da 
competência do Diretor Geral da Educação, nos termos do 
Estatuto do Aluno. 

5. O diretor do agrupamento tem a responsabilidade e o dever 
de zelar pela aplicação célere e eficaz das medidas corretivas 
e sancionatórias que lhe estão acometidas nos termos dos 
pontos 3. e 4. deste artigo. 

 

SUBSECÇÃO III 

FACTOS A QUE SÃO APLICÁVEIS  

AS MEDIDAS DISCIPLINARES 

 

Artigo 197.º 

Advertência 

A medida disciplinar corretiva de advertência é aplicável por 
infrações leves. 

 

Artigo 198.º 

Ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se 
desenvolva o trabalho escolar 

1. A medida disciplinar de ordem saída da sala de aula é 
aplicável quando se trate de infrações leves e de pouca 
gravidade, nomeadamente aos alunos que: 

a) Desobedeçam às ordens do professor, colocando em 
causa a sua autoridade; 
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b) Perturbem, com reincidência premeditada ou 
sistematicamente, o desenvolvimento da aula ou de outras 
atividades; 

c) Utilizem meios ilícitos na realização de provas de 
avaliação; 

d) Violem o dever previsto na alínea o), do art.º 166.º, 
relativo à utilização de telemóveis e outros aparelhos 
eletrónicos; 

e) Acumulem advertências em várias aulas ou outras 
atividades. 

2. Sempre que seja dada ordem de saída da sala de aula a 
um aluno, este deverá ser conduzido por um funcionário à 
Sala de Estudo/GAMES, onde realizará uma tarefa indicada 
pelo professor que lhe aplicou esta medida corretiva, e que 
verificará a sua execução, no final desse tempo letivo. 

 

Artigo 199.º 

Realização de tarefas e atividades de integração escolar 
ou condicionamento no acesso a certos espaços 
escolares, ou na utilização de certos materiais e 

equipamentos 

As medidas disciplinares corretivas de realização de tarefas e 
atividades de integração escolar são aplicáveis a infrações 
graves, nomeadamente aos alunos que: 

a) Perturbem, de forma grave, o desenvolvimento da aula 
ou de outras atividades; 

b) Voluntariamente, ocultem ou eliminem folhas da 
caderneta escolar, informações, notas ou recados dados 
pelo professor aos pais/encarregados de educação e dos 
pais/encarregados de educação aos professores; 

c) Pratiquem hostilidade, de forma sistemática, para com 
outros alunos; 

d) Tenham comportamentos que atentem contra a 
dignidade humana, em função da raça, cor, língua, religião 
ou origem étnica; 

e) Usem expressões, verbalmente ou por escrito, ou façam 
gestos ameaçadores ou reveladores de indignidade contra 
colegas; 

f) Se envolvam em brigas ou se agridam reciprocamente e 
de que não resulte lesão de especial gravidade; 

g) Consumam, no espaço escolar, substâncias aditivas, em 
especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas; 

h) Se ausentem da escola, durante o período letivo, sem a 
devida autorização; 

i) Recusem identificar-se perante um funcionário ou 
professor;  

j) Transportem quaisquer materiais, equipamentos, 
instrumentos ou engenhos passíveis de objetivamente 
perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas; 

k) Com negligência consciente, danifiquem instalações ou 
equipamentos escolares; 

l) Danifiquem, com negligência consciente, bens 
pertencentes a qualquer elemento da comunidade escolar e 
de que não resulte prejuízo relevante; 

m) No decurso do mesmo ano letivo acumulem uma série 
de 4 ordens de saída da aula, independentemente da 
disciplina em que houve lugar à aplicação desta medida; 

n) Acumulem uma série de 5 atrasos injustificados às 
atividades letivas; 

o) Acumulem uma série de 5 comparências, na mesma 
disciplina, às atividades escolares – três no caso da 
disciplina de Educação Física – sem se fazer acompanhar 
do material necessário. 

Artigo 200.º 

Mudança de turma 

1. A aplicação da medida disciplinar corretiva é aplicável aos 
alunos que violem sistematicamente o dever de correção na 
sua relação com os colegas da turma ou que, pela sua 
conduta culposa, inviabilizem a manutenção dessa relação, 
ou, ainda, que desenvolvam comportamentos que 
desestabilizem a turma, de forma significativa e sistemática, 
impedindo o normal funcionamento das aulas. 

2. Para a aplicação desta medida, o Diretor do Agrupamento 
deverá consultar previamente o Diretor de Turma e, caso 
considere necessário, ouvir o Conselho de Turma. 

 

Artigo 201.º 

Repreensão registada 

1. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de 
repreensão registada é aplicável aos alunos que, 
nomeadamente: 

a) Abandonem a sala de aula, por sua iniciativa, 
contrariando ordem do professor; 

b) Recusem abandonar a sala quando lhes for aplicada a 
medida disciplinar corretiva de ordem de saída da sala de 
aula; 

c) Reincidam, pela primeira vez, no período de um ano, 
numa das infrações descritas nos artigos 199.º, alíneas l) e 
m), e 200.º deste Regulamento. 

2. A aplicação desta medida será sancionatória será 
obrigatoriamente averbada no respetivo Processo Individual 
do Aluno onde constará a identificação do autor do ato 
decisório, a data em que o resumo foi proferido e a 
fundamentação de facto e de direito que norteou tal decisão. 

 

Artigo 202.º 

Suspensão 

1. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de 
suspensão é aplicada em caso de infração muito grave, 
nomeadamente aos alunos que: 

a) Intimidem professores e outros elementos da 
comunidade escolar; 

b) Agridam fisicamente, na forma tentada, professores e/ou 
funcionários; 

c) Intencionalmente, causem lesão patrimonial a membros 
da comunidade escolar ou a terceiros, na escola ou, por 
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motivos relacionados com a convivência escolar, no seu 
exterior; 

d) Agridam qualquer elemento discente no espaço escolar 
ou, por motivos relacionados com a convivência escolar, no 
percurso casa-escola-casa. Em caso de resposta a 
agressão os factos são punidos com redução para metade 
do número de dias ou, no caso de o agressor ser punido 
com um dia, com a aplicação da medida ou sanção 
disciplinar imediatamente inferior; 

e) Se apropriem, ilicitamente, de bens pertencentes a 
membros da comunidade escolar ou à escola; 

f) Pratiquem extorsão, ainda que na forma tentada, de 
dinheiro ou de outros bens de quaisquer elementos da 
comunidade escolar; 

g) Incitem a atos de desordem no espaço escolar; 

h) Por conduta intencional, perpetrada com violência, 
ponham em causa a segurança dos outros; 

i) Intencionalmente, provoquem dano nas instalações e 
equipamentos escolares de que resulte prejuízo elevado; 

j) Promovam no espaço escolar qualquer forma de tráfico, 
facilitação e consumo de tabaco e bebidas alcoólicas; 

k) Transportem quaisquer materiais, equipamentos, 
instrumentos ou engenhos passíveis de poderem causar 
danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a terceiros; 

l) Usem expressões, verbalmente ou por escrito, ou façam 
gestos de caráter injurioso, difamatório ou grosseiro contra 
professores e auxiliares da ação educativa ou técnicos 
operacionais; 

m) Violem, com premeditação, o dever de correção sob a 
forma de difamação ou calúnia, relativamente a alunos; 

n) Recolham imagens ou procedam a registos sonoros sem 
autorização; 

o) Divulguem, por qualquer meio, imagens ou registos 
sonoros ilegalmente recolhidos ou cuja divulgação não foi 
autorizada; 

p) Recusem prestar informações, esclarecimentos, sobre 
assuntos testemunhados por si, em procedimentos 
disciplinares;  

q) Prestem falsas declarações; 

r) Falsifiquem assinaturas e outros documentos; 

s) Acumulem uma terceira série de faltas de atraso, de 
material e de ordem de saída da sala; 

2. Na determinação do cumprimento da sanção de suspensão 
nos termos do disposto no número anterior, o Diretor do 
Agrupamento deverá ter em conta os factos praticados, o 
perfil do aluno e demais condições pessoais e sociais, 
devendo estabelecer, ao aluno, um plano de atividades 
pedagógicas a realizar. 

3. Durante o período de suspensão, por iniciativa do Diretor 
do Agrupamento, ouvidos os pais ou o encarregado de 
educação do aluno, ou este sendo maior de idade, e sempre 
com a concordância destes, o aluno poderá realizar 
atividades em instituições públicas ou de utilidade pública, 
existentes no meio, de cariz humanitário ou de solidariedade 
social, com quem a Escola tenha estabelecido parcerias para 
o efeito. 

 

Artigo 203.º 

Transferência de escola 

Sem prejuízo do disposto no Estatuto do Aluno, a aplicação 
da medida disciplinar sancionatória de transferência de escola 
é proposta em caso de infração muito grave, nomeadamente 
aos alunos que: 

a) Intimidem, de forma continuada, professores e outros 
elementos da comunidade escolar; 

b) Premeditadamente, tentem agredir fisicamente 
professores e/ou funcionários; 

c) Violem, com premeditação, o dever de correção sob a 
forma de difamação ou calúnia, relativamente a professores 
e funcionários; 

d) Promovam no espaço escolar qualquer forma de tráfico, 
facilitação e consumo de drogas; 

e) Constituam e/ou integrem grupos para exercício de 
violências ou agressões sobre quaisquer elementos da 
comunidade escolar. 

 

 

Artigo 204.º 

Expulsão da Escola 

A aplicação da medida disciplinar sancionatória da expulsão 
de escola é aplicada ao aluno maior quando, de modo 
notório, se constate não haver outra medida ou modo de 
responsabilização no sentido do cumprimento dos seus 
deveres como aluno. 

 

Artigo 205.º 

Determinação da medida disciplinar 

1. Na determinação da medida disciplinar, deve atender-se a 
todas as circunstâncias que, não fazendo parte da infração, 
militem a favor do aluno ou contra ele, considerando-se 
nomeadamente 

a) o grau de ilicitude do facto, o modo de execução deste e 
a gravidade das suas consequências; 

b) a intensidade do dolo ou negligência; 

c) os fins ou motivos que determinaram a prática da 
infração; 

d) a conduta anterior ao facto e a posterior a este, 
especialmente quando esta seja destinada a reparar as 
consequências da infração; 

e) as demais circunstâncias atenuantes e agravantes; 

f) a maturidade do aluno e condições pessoais, familiares e 
sociais; 

2. Aos alunos que contribuírem diretamente para que outros 
cometam as infrações previstas nos artigos 197.º a 203.º 
deste Regulamento são aplicadas medidas disciplinares 
corretivas e sancionatórias iguais às do infrator. 
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3. Em caso de reincidência de infrações poderá aplicar-se 
medida disciplinar, corretiva ou sancionatória, superior 
atendendo sempre ao disposto no n.º 1 do presente artigo. 

 

 

Artigo 206.º 

Circunstâncias atenuantes 

1. São circunstâncias atenuantes da responsabilidade 
disciplinar do aluno: 

a) a confissão espontânea da infracção; 

b) o arrependimento genuíno; 

c) o bom comportamento anterior; 

d) o mérito escolar; 

e) a legítima defesa, própria ou alheia; 

f) a provocação; 

g) as circunstâncias em que foi cometida a infração que 
diminuam a culpa do aluno; 

h) o perdão do lesado. 

2. Quando existam circunstâncias atenuantes que diminuam 
substancialmente a culpa do aluno, a sanção pode ser 
atenuada, aplicando-se qualquer medida disciplinar, corretiva 
ou sancionatória, inferior, podendo esta ser suspensa, exceto 
se se tratar das medidas corretivas previstas nas alíneas a) e 
b) do n.º 2 do artigo 195.º deste Regulamento Interno. 

 

 

Artigo 207.º 

Circunstâncias agravantes 

São circunstâncias agravantes da responsabilidade disciplinar 
do aluno: 

a) a premeditação consiste na frieza de ânimo, na reflexão 
sobre os meios empregues ou no protelamento da intenção 
da prática de infração por período superior a 24 horas; 

b) o conluio; 

c) o facto de a infração ter sido cometida durante o 
cumprimento de medida disciplinar ou enquanto decorria o 
período de suspensão da sua execução; 

d) a acumulação de infrações disciplinares; 

e) a reincidência, em especial se no decurso do mesmo ano 
letivo. 

 

Artigo 208.º 

Reincidência 

1. A reincidência ocorre quando a infração é cometida antes 
de decorrido um ano sobre o dia em que tenha findado o 
cumprimento da medida corretiva, prevista nas alíneas c) a e) 
do n.º 2 do artigo 195.º do presente Regulamento, ou 
disciplinar sancionatória, por virtude de infração anterior. 

2. Para efeitos do disposto na alínea c), do artigo n.º 198.º do 
Regulamento Interno, a reincidência ocorre quando a infração 
é cometida no decurso do mesmo ano letivo. 

 

Artigo 209.º 

Acumulação de infrações 

A acumulação ocorre quando duas ou mais infrações são 
praticadas na mesma ocasião ou quando uma ou mais são 
cometidas antes da conclusão da punição anterior. 

 

Artigo 210.º 

Suspensão da execução das medidas corretivas 

e sancionatórias 

1. Com exceção das medidas corretivas previstas nas alíneas 
a) e b) do n.º 2 do artigo 195.º do presente Regulamento a 
execução das restantes medidas disciplinares corretivas e 
sancionatórias pode ser suspensa. 

2. A suspensão da execução pode ter lugar quando, 
atendendo à maturidade e personalidade do aluno, a demais 
condições pessoais, sociais e familiares, à sua conduta 
anterior e posterior à infração e às circunstâncias desta, se 
conclua que a simples censura do comportamento e a 
ameaça da aplicação da sanção realizam de forma adequada 
as finalidades pedagógicas, preventivas e dissuasoras da 
medida corretiva ou disciplinar. 

3. A suspensão da execução não pode ser inferior a 90 dias 
seguidos nem superior a um ano. 

4. A suspensão caduca quando, no seu decurso, for aplicada 
ao aluno medida disciplinar sancionatória ou corretiva 
superior à da ordem de saída de aula. 

 

Artigo 211.º 

Prescrições 

1. As medidas disciplinares sancionatórias prescrevem logo 
que, sobre a prática da infração, tiver decorrido o prazo de 
três meses. 

2. As medidas corretivas previstas nas alíneas c) a e) do n.º 2 
do artigo 195.º do presente Regulamento prescrevem logo 
que sobre a prática da infração tiver decorrido o prazo de um 
mês. 

3. O prazo de prescrição corre desde o dia em que o facto se 
tiver consumado. 

4. Para efeitos do disposto no número anterior, o prazo de 
prescrição só corre: 

a) nas infrações instantâneas, desde o momento da sua 
prática; 

b) nas infrações continuadas, desde o dia da prática do 
último ato; 

c) nas infrações permanentes, desde o dia em que cessar a 
consumação. 

 

Artigo 212.º 

Contagem de prazos 

1. Os prazos relativos à suspensão de execução de medidas 
corretivas e/ou medidas sancionatórias estabelecidos em 
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número de dias, bem como os relativos à prescrição ou 
caducidade não correm durante os períodos de interrupção 
letiva. 

2. Entende-se por interrupção letiva os períodos como tal 
determinados por Despacho ministerial. 

 

 

SUBSECÇÃO IV 

MEDIDAS CORRETIVAS DE INTEGRAÇÃO  

E DO CONDICIONAMENTO 

 

Artigo 213.º 

Tipificação de tarefas e atividades de integração escolar 

As tarefas e atividades de integração escolar desenvolvem-se 
no estabelecimento de educação e ensino frequentado pelo 
aluno e são as seguintes: 

a) Colaboração na limpeza de espaços interiores, 
nomeadamente, limpeza do polivalente, salas de aula, 
mesas, pavilhão gimnodesportivo, artigos de desporto; 

b) Colaboração na limpeza de espaços exteriores, 
nomeadamente, varrer, recolha de resíduos sólidos, 
despejo de papeleiras; 

c) Serviço de apoio ao refeitório e bufete, nomeadamente, 
controlo das filas de acesso, limpeza de mesas e tabuleiros; 

d) Ajuda aos auxiliares da ação educativa ou técnicos 
operacionais na arrumação de salas e outros espaços; 

e) Ajuda a colegas no desempenho de tarefas ou 
atividades; 

f) Ajuda a professores e funcionários no refeitório, recreio, 
salas de aula e outros espaços escolares;  

g) Outras, a definir pelo Diretor do Agrupamento, atendendo 
aos objetivos específicos a atingir pelas medidas corretivas 
e ao enquadramento personalizado da situação em causa. 

 

Artigo 214.º 

Execução de tarefas e atividades de integração escolar 

1. A aplicação das medidas previstas no artigo anterior 
implica o acompanhamento do aluno na execução da 
atividade de integração escolar pelo diretor de turma.  

2. Pelo acompanhamento referido no número anterior, deve 
entender-se a coordenação e supervisão da medida de 
integração escolar. 

3. As medidas referidas no n.º 1 deste artigo devem ser 
executadas em horário não coincidente com as atividades 
letivas do aluno, mas nunca por prazo superior a quatro 
semanas. 

 

Artigo 215.º 

Medida corretiva de condicionamento 

1. O aluno pode ficar com o acesso condicionado a qualquer 
um dos espaços escolares e aos serviços aí prestados ou 
impedido de participar em atividades de caráter lúdico ou 

desportivo, ou utilizar determinado equipamento, sem prejuízo 
das atividades letivas. 

2. A execução desta medida corretiva não pode ultrapassar o 
período de tempo correspondente a um ano letivo. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DOS PROFESSORES 

 

Artigo 216.º 

Direitos do Professor 

O Estatuto do Aluno protege a autoridade dos professores 
nos domínios pedagógico, científico, organizacional, 
disciplinar e de formação cívica sendo que essa autoridade se 
exerce dentro e fora da sala de aula, no âmbito das 
instalações escolares ou fora delas, no exercício das suas 
funções; por outro lado, o Estatuto da Carreira Docente 
garante direitos específicos ao pessoal docente. Sem prejuízo 
desses direitos consagrados pela lei, o AEESMORIZ 
reconhece ainda ao professor o direito de:  

a) Exercer qualquer cargo inerente à função docente, desde 
que compatível com a sua formação científica e 
pedagógica;  

b) Desenvolver as atividades letivas num clima propício 
dentro e fora da sala de aula;  

c) Exigir o respeito e participação ativa dos alunos no 
processo de aprendizagem;  

d) Dispor de salas em completo estado de arrumação e 
limpeza;  

e) Utilizar todo o material escolar disponível, necessário ao 
desempenho das suas funções;  

f) Não ser interrompido nas aulas, exceto em situações 
excecionais;  

g) Ser informado em tempo útil de toda a legislação e 
normas que lhe digam respeito e à vida escolar em geral;  

h) Ser informado quanto às faltas dadas, bem como quanto 
às horas extraordinárias; 

i) Receber formação adequada ao bom cumprimento das 
suas obrigações profissionais.  

 

Artigo 217.º 

Deveres do professor 

Sem prejuízo dos deveres previstos no Estatuto da Carreira 
Docente, o professor tem ainda o dever de:  

a) Conhecer, cumprir e empenhar-se em fazer cumprir o 
regulamento interno, em todo o espaço escolar; 

b) Intervir sempre que necessário, não se demitindo da sua 
função de educador; 

c) Manter a disciplina, bom ambiente de trabalho e 
relacionamento com os alunos na sala de aula; 


