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NOTA DA DIREÇÃO

A Torre somos nós.
A nossa escola foi pensada e concebida para ser vivida fraternalmente, como uma
família que partilha uma casa comum de forma tranquila apesar das diferenças entre os
elementos que a compõem. E assim tem sido ao longo da sua história.

A forma de estar na nossa escola, as normas internas, os princípios necessários para
se ser professor nesta casa foram, ao longo dos anos, conceitos passados sobretudo
pelo exemplo e pela observação. A intensa vivência diária a que o nosso projeto obriga
implica uma colaboração e cooperação que, com o decorrer dos dias, promove a criação
de laços fortes e duradouros entre os membros desta comunidade.
É essa a matriz que nos caracteriza e que nos moldou a todos: educadores, professores,
funcionários, alunos, ex-alunos, pais e todos os que connosco se cruzaram até hoje.
Muita coisa mudou n´A Torre ao longo dos 50 anos de vida que este ano celebramos.

Hoje funcionamos em dois edifícios distintos, cada um deles maior do que a nossa
primeira casa, temos 20 vezes mais alunos do que a primeira turma de 1970, e no
mesmo espaço de recreio - também ele muito maior - temos agora alunos préadolescentes a conviver com os pré-escolares.

Foi com base neste contexto, à luz das novas necessidades inerentes, que decidimos
rever o documento que define a nossa conduta. Reescrevemos o Regulamento Interno
alterando pontos antigos e acrescentando outros novos por forma a assegurar que
aquilo que para nós é realmente fundamental seja preservado.

Hoje, a nossa dimensão ultrapassa largamente a de uma família mas não podemos
deixar de funcionar, sentir e agir como uma.

Para que A Torre seja hoje e sempre a nossa casa.

Restelo, Novembro de 2019

Rodrigo Mota
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Capítulo I - Princípios Gerais

Artigo 1.º
Âmbito de aplicação
O Regulamento Interno constitui um dos essenciais instrumentos reguladores do
processo educativo d’A Torre, em que, para além dos que têm acolhimento legal, estão
plasmados os principais direitos e deveres de toda a Comunidade Educativa d’A Torre
– Educação e Ensino, CRL, nomeadamente de crianças, alunos, pais e encarregados
de educação, funcionários e docentes. O Regulamento Interno pretende também,
através da adequada estruturação desse conjunto de direitos e deveres, contribuir para

o desenvolvimento de uma vivência democrática, cooperante e baseada em relações
harmoniosas e de entreajuda.

Artigo 2.º
Objetivos e Princípios
1. O presente Regulamento Interno tem como objetivos gerais:

a) Regulamentar o funcionamento do processo educativo da Torre;
b) Fomentar o saudável e harmonioso relacionamento de todos os elementos da
Comunidade Educativa;
c) Assegurar a divulgação e cumprimento das regras de funcionamento d’A Torre;
d) Fomentar a criação de condições para o desenvolvimento de relações baseadas
no respeito, cooperação e compromisso entre todos os intervenientes no
processo educativo;

e) Incentivar atitudes responsáveis na defesa e melhoria da qualidade de vida na
escola;

f)

Promover a participação ativa de todos os elementos da Comunidade Educativa
no processo educativo da Torre;

g) Garantir o bom funcionamento da Escola e o cumprimento das regras em que
esta se baseia.
2. O Regulamento Interno baseia-se nos seguintes princípios:
a) Cooperativismo entre todos os trabalhadores, docentes e não docentes, crianças
e alunos frequentadores deste estabelecimento de ensino e respetivas famílias;
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b) Democraticidade e participação de todos os intervenientes no processo

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

natureza administrativa;
d) Estabilidade e eficiência da gestão escolar;
e) Transparência dos atos de administração e gestão.

Artigo 3.º
Legislação Aplicável
A Torre rege-se, no essencial, pelos princípios e pelas normas que lhe sejam
diretamente aplicáveis estabelecidos na seguinte legislação e regulamentação
administrativa:

a) Decreto Regulamentar n.º 3/95, de 27 de janeiro – Evicção Escolar;
b) Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de agosto – Perfil do Educador de Infância e
Professor do 1.º ciclo;
c) Lei n.º 29/2006, de 4 de julho (alterada pela Lei n.º 40/2007, de 24 de agosto)–
Regime de constituição, direitos e deveres a que ficam subordinadas as
associações de pais e encarregados de educação;
d) Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro – Estatuto do Aluno e Ética Escolar;

e) Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de novembro – Novo Estatuto do Ensino
Particular e Cooperativo de nível não superior;

f)

Portaria n.º 59/2014, de 7 de março – Gestão flexível do currículo, no âmbito da
autonomia pedagógica das escolas particulares e cooperativas;

g) Despacho n.º 9180/2016 – Orientações Curriculares para a Educação PréEscolar;
h) Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016 – Programa Nacional de
Promoção do Sucesso Escolar;
i)

Despacho Normativo n.º 6478/2017 – Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória;

j)

Despacho Normativo n.º 5908/2017 – Autoriza, em regime de experiência

pedagógica, a implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular
dos ensinos básico e secundário, no ano escolar de 2017-2018;

k) Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho (alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de
setembro) – Regime da Educação Inclusiva;
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l)

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho – Currículos dos Ensinos Básico e

Secundário e Princípios Orientadores da Avaliação das Aprendizagens;
m) Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto – Regulamentação das ofertas

educativas do ensino básico, previstas no n.º 2 do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º
55/2018, de 6 de julho;
n) Despacho n.º 6944-A/2018 – Aprendizagens Essenciais do ensino básico;
o) Lei n.º 38/2018, de 7 de agosto – Direito à autodeterminação da identidade de
género e expressão de género e à proteção das características sexuais de cada
pessoa;
p) Portaria n.º 181/2019, de 11 de julho – Gestão flexível das matrizes curriculares-

base;
q) Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto – Proteção de dados pessoais;

r) Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro – Alteração de diversos códigos fiscais;
s) Despacho n.º 7247/2019 – Medidas administrativas para implementação do

previsto no n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 38/2018;
t)

Despacho n.º 6147/2019 – Visitas de Estudo e Passeios Escolares.

Capítulo II - Órgãos sociais da Cooperativa “A Torre – Educação e Ensino
CRL”, titular da Escola

Artigo 4.º
Órgão sociais
São órgãos sociais da cooperativa A Torre:

a) A Assembleia Geral;
b) A Direção;
c) O Conselho Fiscal.
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Artigo 5.º
Assembleia Geral Cooperativa
1. A Assembleia Geral Cooperativa é o órgão social supremo de decisão da
cooperativa, composto por todos os cooperadores no pleno gozo dos seus direitos.

2. Compete à Assembleia Geral Cooperativa, designadamente:
a) Eleger e destituir os titulares dos órgãos da cooperativa;

b) Apreciar e votar anualmente o relatório de gestão e documentos de prestação
de contas, bem como o parecer do órgão de fiscalização;

c) Apreciar e votar o orçamento e o plano de atividades para o exercício seguinte;
d) Designar os membros do Conselho Consultivo;
e) Exercer as demais competências previstas na lei e nos estatutos.

Artigo 6.º
Direção
1. A Direção é o órgão de administração e representação da cooperativa e de gestão
da escola nas áreas administrativa e financeira, sendo designada neste regulamento
por Direção Executiva.

2. A Direção é composta por um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro.
3. Compete à Direção Executiva, no que respeita à Cooperativa, designadamente:

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer dos órgãos de fiscalização e à
apreciação e aprovação da Assembleia Geral o relatório de gestão e os
documentos de prestação de contas, bem como o plano de atividades e o
orçamento para o ano seguinte;
b) Atender às solicitações do Conselho Fiscal nas matérias da competência deste;
c) Executar o plano de atividades anual;
d) Representar a cooperativa em juízo e fora dele;

e) Manter a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes
servem de suporte;

f)

Contratar e gerir pessoal necessário às atividades da Cooperativa;

g) Praticar todos e quaisquer atos na defesa dos interesses da cooperativa e dos

cooperadores, e na salvaguarda dos princípios cooperativos, em tudo o que se
não insira na competência de outros órgãos.
4. Compete à Direção Executiva, no que respeita à escola A Torre, designadamente:
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a) Definir orientações gerais para a escola;

b) Assegurar os investimentos necessários ao normal funcionamento do
estabelecimento;

c) Representar a escola em todos os assuntos de natureza administrativa e
financeira;
d) Estabelecer a organização administrativa e as condições de funcionamento da
escola;
e) Assegurar a contratação e a gestão do pessoal docente e não docente;
f)

Prestar ao Ministério da Educação e Ciência as informações que este, nos
termos da lei, solicitar;

g) Assegurar a divulgação pública do Projeto Educativo, das condições de ensino
e os resultados académicos obtidos pela escola, nomeadamente nas provas e

exames nacionais, e tornar públicas as demais informações necessárias a uma
escolha informada a ser feita pelas famílias e pelos alunos;

h) Manter os registos escolares das crianças e dos alunos em condições de
autenticidade e segurança;
i)

Promover e dar execução a programas específicos de formação cooperativa e
profissional, previstos no Regime Jurídico das Cooperativas de Ensino;

j)

Elaborar e modificar, em conjunto com a Direção Pedagógica, o Regulamento
Interno da escola;

k) Assegurar a gestão da escola;

l)

Nomear a Direção Pedagógica;

m) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com

outras escolas e instituições, coletividades e outras entidades;
n) Zelar pelo cumprimento dos direitos e dos deveres de todos os elementos da
Comunidade Educativa;
o) Exercer as demais funções não compreendidas nas competências dos outros
órgãos e praticar os atos necessários à afirmação e defesa dos interesses
profissionais, morais e patrimoniais d’A Torre;
p) Exercer o poder disciplinar e as demais competências que lhe forem atribuídas

na lei e no presente Regulamento Interno;
q) Cumprir as demais obrigações impostas por lei.
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Artigo 7.º
Conselho Fiscal
1. O Conselho Fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da Cooperativa, sendo
composto por um presidente e dois vogais.

2. Compete ao Conselho Fiscal, designadamente:
a) Fiscalizar os atos da Direção e examinar, sempre que o julgue conveniente, a

escritura e toda a documentação da Cooperativa;
b) Elaborar o relatório sobre a ação fiscalizadora exercida durante o ano e emitir

parecer sobre o relatório de gestão e as contas do exercício, o plano de
atividades e o orçamento para o ano seguinte;
c) Requerer a convocação extraordinária da Assembleia Geral, quando o julgue
necessário;
d) Verificar o cumprimento da lei e dos estatutos.

Artigo 8.º
Direção Pedagógica
1. A Direção Pedagógica é o órgão de coordenação e orientação educativa da escola,

nomeadamente

nos

domínios

pedagógico-didático,

da

orientação

e

acompanhamento das crianças e dos alunos e da formação inicial e contínua do

pessoal docente e não docente.
2. A Direção Pedagógica é constituída por um ou mais membros nomeados pela
Direção Executiva.
3. À Direção Pedagógica caberá nomear coordenadores de ciclo para a coadjuvar no
seu trabalho.
4. À Direção Pedagógica compete a orientação da ação educativa da escola e,
designadamente:

a) Representar A Torre junto do Ministério da Educação e Ciência em todos os
assuntos de natureza pedagógica;

b) Rever e alterar o Projeto Educativo;
c) Acompanhar a execução do Plano Anual de Atividades;

d) Aprovar os planos de formação e atualização dos docentes;
e) Gerir a constituição das turmas e a elaboração dos horários em conjunto com os
coordenadores de ciclos;
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f)

Planificar e superintender nas atividades curriculares e culturais;

g) Promover o cumprimento dos planos e programas de estudos;
h) Zelar pela qualidade do ensino;

i)

Zelar pela educação e disciplina das crianças e dos alunos.

Capítulo III - Direitos e Deveres dos Membros da Comunidade Escolar
Secção I – Crianças e Alunos
Artigo 9.º
Direitos dos Alunos
O aluno tem direito a:

a) Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade
educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da origem
étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição
económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou
religiosas;
b) Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto
na lei, em condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso;

c) Escolher e usufruir, nos termos estabelecidos no quadro legal aplicável, por si
ou, quando menor, através dos seus pais ou encarregados de educação, de um

Projeto Educativo que lhe proporcione as condições para o seu pleno
desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico e para a formação da
sua personalidade;
d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço
no trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;
e) Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o
voluntariado em favor da comunidade em que está inserido ou da sociedade em
geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido;
f)

Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma

planificação equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares,
nomeadamente as que contribuem para o desenvolvimento cultural da

comunidade;
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g) Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas necessidades

escolares ou à sua aprendizagem, através dos serviços de psicologia e/ou de
outros serviços especializados de educação inclusiva;

h) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade
física e moral, beneficiando, designadamente, da especial proteção consagrada
na lei penal para os membros da comunidade escolar;
i)

Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença
súbita, ocorrido ou manifestada no decorrer das atividades escolares;

j)

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

k) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser
ouvido pelos professores, diretores de turma e órgãos de administração e gestão

da escola em todos os assuntos que justificadamente forem do seu interesse;
l)

Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de

tempos livres;
m) Ser informado sobre o Regulamento Interno da escola e, em termos adequados
à sua idade e ao ano frequentado, sobre todos os assuntos que justificadamente
sejam do seu interesse, nomeadamente sobre o modo de organização do plano
de estudos ou curso, o programa e objetivos essenciais de cada disciplina ou
área disciplinar e os processos e critérios de avaliação, bem como sobre a
matrícula, as normas de utilização e de segurança dos materiais e equipamentos

e das instalações, incluindo o plano de emergência, e, em geral, sobre todas as
atividades e iniciativas relativas ao Projeto Educativo da escola;

n) Participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do presente
Regulamento Interno;
o) Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e
heteroavaliação;
p) Beneficiar de medidas adequadas à recuperação da aprendizagem nas
situações de ausência devidamente justificada às atividades escolares.
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Artigo 10.º
Deveres dos alunos
O aluno tem o dever de:
a) Estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua idade, necessidades
educativas e ao ano de escolaridade que frequenta, na sua educação e
formação integral;
b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres
no âmbito das atividades escolares;

c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino;
d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não

podendo, em caso algum, discriminá-los 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.
e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa;
f)

Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não
docente;

g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na
escola de todas as crianças e alunos;
h) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem

como nas demais atividades organizativas que requeiram a participação dos
alunos;

i)

Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade
educativa,

não

praticando

quaisquer

atos,

designadamente

violentos,

independentemente do local ou dos meios utilizados, que atentem contra a
integridade física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal não docente,
alunos, pais e encarregados de educação;
j)

Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa,
de acordo com as circunstâncias de perigo para a integridade física e psicológica

dos mesmos;
k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático,

mobiliário e espaços verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos, com
respeito pela natureza e pela conservação ambiental;

l)

Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade
educativa;
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m) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do

encarregado de educação ou da Direção Executiva;
n) Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração;

o) Conhecer e cumprir as normas de funcionamento dos serviços da escola e o seu
Regulamento Interno;
p) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e
bebidas alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e
consumo das mesmas;
q) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos
ou engenhos passíveis de, objetivamente, perturbar o normal funcionamento das

atividades letivas, ou poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos
ou a qualquer outro membro da comunidade educativa;

r) Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis,
equipamentos, programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram

aulas ou outras atividades formativas ou reuniões de órgãos ou estruturas da
escola em que participe, nem instalar programas ou aplicações em
equipamentos tecnológicos da escola, exceto quando a utilização ou instalação
de qualquer dos meios acima referidos esteja diretamente relacionada com as
atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor ou
pelo responsável pela direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em
curso;

s) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não
letivas, sem autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela Direção

Executiva ou pela supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem como,
quando for o caso, de qualquer membro da comunidade escolar ou educativa
cuja imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar registada;
t)

Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de
outros meios de comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos
e não letivos, sem autorização da Direção Executiva;

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

v) Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à
dignidade do espaço e à especificidade das atividades escolares, no respeito

pelas regras estabelecidas na escola;
w) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa

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

causados.

Artigo 11.º
Assiduidade e faltas
1. O dever de assiduidade e pontualidade implica para a criança ou para o aluno a
presença e a pontualidade na sala de aula e demais locais onde se desenvolva o
trabalho escolar, munido do material didático ou equipamento necessário, de acordo
com as orientações dos professores, bem como uma atitude de empenho intelectual
e comportamental adequada, em função da sua idade, ao processo de ensino.
2. Considera-se falta a ausência da criança ou do aluno a uma aula ou a outra atividade
de frequência obrigatória ou facultativa em que esteja inscrito, a falta de

pontualidade ou a comparência sem o material didático ou equipamento necessário
para a aula ou atividade.

3. O registo de faltas é obrigatório em todos os ciclos de ensino, inclusivamente no préescolar.

4. As faltas são registadas no ensino pré-escolar pelo educador, no 1.º ciclo do Ensino
Básico pelo professor titular de turma ou, em caso de impossibilidade deste, pelo
professor responsável pela aula ou atividade e no 2.º ciclo do Ensino Básico pelo
professor responsável pela disciplina ou pelo diretor de turma, em suportes
administrativos adequados.
5. Compete à Direção Executiva garantir a existência desses mesmos suportes para o
registo de faltas das crianças e dos alunos e respetiva atualização, de modo a que

possa ser utilizado em permanência para finalidades pedagógicas e administrativas.
6. A participação em visitas de estudo não é considerada falta relativamente às

disciplinas ou áreas disciplinares envolvidas, considerando-se dadas as aulas das
referidas disciplinas previstas para o dia em questão e em observação do horário da
turma.
7. Os pais ou encarregados de educação das crianças e dos alunos são responsáveis,
conjuntamente com estes, pelo cumprimento dos deveres de frequência,
assiduidade e pontualidade, bem como pela comparência da criança ou do aluno
munido do material necessário.

8. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos
de ausência do aluno.
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9. A criança ou 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.
10. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a criança ou aluno deve estar sempre
presente no espaço onde decorre a aula de educação física.
11. Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, a criança ou aluno se
encontre impossibilitado de estar presente no espaço onde decorre a aula de
educação física deve ser encaminhado para um espaço em que seja
pedagogicamente acompanhado.

Artigo 12.º
Justificação de Faltas
1. São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos:

a) Doença da criança ou do aluno, que deve ser informada por escrito pelo
encarregado de educação quando determinar um período de ausência até três

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

recorrente, uma única declaração válida para a totalidade do ano letivo ou até
ao termo da condição que a determinou;
b) Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagiosa de pessoa que
coabite com a criança ou o aluno, comprovada através de declaração da
autoridade sanitária competente;
c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por
falecimento de familiar previsto no regime do contrato de trabalho dos

trabalhadores que exercem funções públicas;
d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente

posterior;
e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que

não possa efetuar-se fora do período das atividades letivas;
f)

Ato decorrente da religião professada pela criança ou 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;
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g) Participação em atividades culturais, associativas e desportivas reconhecidas,

nos termos da lei, como de interesse público ou consideradas relevantes pelas
respetivas autoridades escolares;

h) Preparação e participação em atividades desportivas de alta competição, nos
termos legais aplicáveis;
i)

Cumprimento de obrigações legais que não possam efetuar-se fora do período
das atividades letivas;

j)

Outro facto impeditivo da presença na escola ou em qualquer atividade escolar,
desde que, comprovadamente, não seja imputável ao aluno e seja considerado
atendível pelo professor titular ou, se for no âmbito do 2º ciclo, pelo diretor de

turma, ou ainda, independentemente do ano ou ciclo de escolaridade, pela
Direção Pedagógica;

k) Participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades da escola,
relativamente às disciplinas ou áreas disciplinares não envolvidas na referida

visita;
l)

As decorrentes de suspensão preventiva aplicada ao aluno no âmbito de
procedimento disciplinar, no caso de não lhe vir a ser aplicada qualquer medida
disciplinar sancionatória, lhe ser aplicada outra medida que não a suspensão da
escola, ou na parte em que ultrapassem a medida de suspensão efetivamente
aplicada;

2. A justificação das faltas deve ser feita pelos pais ou encarregados de educação ao

professor titular da turma ou, no caso do 2º ciclo, ao diretor de turma, por escrito,
com indicação do dia e da atividade letiva da falta e dos motivos justificativos da

mesma.
3. A justificação da falta deve ser apresentada até 24 horas antes da sua ocorrência,
se for previsível, ou, nos restantes casos, até ao 3.º dia útil subsequente à sua
verificação.
4. O professor titular da turma ou, no caso do 2.º ciclo, o diretor de turma, pode solicitar
aos pais ou encarregados de educação os comprovativos adicionais que entenda
necessários à justificação da falta.

5. No prazo de oito dias a contar da justificação da falta ou, sendo caso disso, da
receção dos comprovativos adicionais solicitados, o professor titular ou, no caso do

2º ciclo, o diretor de turma, decide, tendo em conta o teor da justificação e os
comprovativos apresentados, se a falta é ou não considerada justificada.

6. No prazo de cinco dias a contar da data do conhecimento da decisão, podem ainda
os pais ou encarregados de educação submeter o assunto à Direção Pedagógica
que, no prazo de 8 dias, decidirá da justificação da falta.

21

7. Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o aluno tem o direito

a beneficiar de medidas adequadas à recuperação da aprendizagem em falta, a
definir pelos professores responsáveis e/ou pela escola, nos termos estabelecidos

no artigo 14.º deste Regulamento Interno.

Artigo 13.º
Faltas Injustificadas
1. As faltas são consideradas injustificadas quando:

a) Não tenham por base os motivos indicados no artigo anterior;
b) Não tenha sido apresentada justificação, em conformidade com o procedimento

definido no ponto anterior, designadamente nos prazos ali indicados;
c) A justificação não tenha sido aceite;
d) Resultem da aplicação de ordem de saída da sala de aula ou de medida
disciplinar sancionatória.
2. Na situação prevista na alínea c), a não aceitação da justificação apresentada deve
ser fundamentada de forma sintética.
3. As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregado de educação pelo

professor titular de turma ou, no caso do 2.º ciclo, pelo diretor de turma, por escrito,
no prazo máximo de três dias úteis.

4. Em cada ano letivo as faltas injustificadas não podem exceder:
a) 10 dias, seguidos ou interpolados, no 1.º ciclo do ensino básico;
b) O dobro do número de tempos letivos semanais por disciplina no 2.º ciclo do
ensino básico.
5. Quando for atingido metade do limite de faltas, os pais ou o encarregado de
educação são convocados à escola, pelo meio mais expedito, pelo professor titular
ou, no caso do 2º ciclo, pelo diretor de turma, com o objetivo de o alertar para as

consequências da violação do limite de faltas e procurar encontrar uma solução que
permita garantir o cumprimento efetivo do dever de assiduidade.

6. Caso, por motivos não imputáveis à escola, não seja possível cumprir o disposto no
número anterior, e a gravidade da situação o justifique, a escola deve informar a

competente Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco do excesso de
faltas do aluno menor de idade, assim como dos procedimentos e diligências até
então adotados pela escola e pelos pais ou encarregado de educação, procurando
em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade.
7. A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas constitui uma violação dos
deveres de frequência e assiduidade e obriga o aluno faltoso ao cumprimento de
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medidas de recuperação e/ou corretivas específicas, podendo ainda conduzir à

aplicação de medidas disciplinares sancionatórias.

Artigo 14.º
Medidas de recuperação e de integração
1. A violação dos limites de faltas acima previstos pode obrigar ao cumprimento de
atividades, a definir pela escola, que permitam recuperar atrasos na aprendizagem
e/ou a integração escolar e comunitária do aluno.
2. Os alunos e os seus pais ou encarregado de educação são corresponsáveis pelo
cumprimento das medidas de recuperação e integração.

3. As medidas de recuperação e integração são definidas em função da idade, da
regulamentação específica do percurso formativo e da situação concreta do aluno.

4. As atividades de recuperação da aprendizagem, quando a elas houver lugar, são
decididas pelo professor titular da turma ou pelos professores das disciplinas em

que foi ultrapassado o limite de faltas, de acordo com as regras aprovadas pela
Direção Pedagógica e previstas neste Regulamento Interno, as quais privilegiarão a
simplicidade e a eficácia.
5. As atividades previstas no número anterior corresponderão, no mínimo, aos tempos
de apoio previstos no horário do aluno, podendo, se tal for necessário, ser
estendidas a outros momentos do dia ou complementados com apoio individual,
dentro e fora da sala de aula, durante o período letivo.

6. Nos casos em que seja necessário desenvolver com o aluno um trabalho de
recuperação da aprendizagem muito diferenciado, poderá estabelecer-se um

período de apoio tutorial em sala por parte de um dos professores ou de apoio
técnico-pedagógico por parte da equipa multidisciplinar.

Secção II - Medidas Educativas Disciplinares
Artigo 15.º
Infração disciplinar
A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos neste 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, constitui
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infração disciplinar passível da aplicação de medida corretiva ou, em casos

considerados graves, de medida disciplinar sancionatória.

Artigo 16.º
Medidas disciplinares
1. As medidas disciplinares podem ser corretivas ou sancionatórias.
2. Todas as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias têm como base
finalidades pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, validando, de
forma sustentada, o cumprimento dos deveres do aluno, o respeito pela autoridade
dos professores no exercício da sua atividade profissional e de todos os
funcionários, bem como a segurança de toda a comunidade educativa.
3. As medidas disciplinares propõem-se a garantir o normal prosseguimento das

atividades da escola, a correção do comportamento perturbador e o reforço da
formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua

personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena
integração na comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e da sua

aprendizagem.
4. As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias devem ser
aplicadas em coerência com as necessidades educativas do aluno e com os
objetivos da sua educação e formação, no âmbito do desenvolvimento do plano de
trabalho da turma e do Projeto Educativo da escola.
5. Na determinação da medida disciplinar corretiva ou sancionatória a aplicar deve terse em consideração a gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias

atenuantes e agravantes apuradas em que esse incumprimento se verificou, o grau
de culpa do aluno, a sua maturidade e demais condições pessoais, familiares e

sociais.
6. São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do aluno o seu bom
comportamento anterior, o seu aproveitamento escolar e o seu reconhecimento,
com arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta.
7. São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a premeditação, o
conluio, a gravidade do dano provocado a terceiros e a acumulação de infrações
disciplinares e a reincidência nelas, em especial se no decurso do mesmo ano letivo.
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Artigo 17.º
Medidas corretivas
1. Sempre que o comportamento do aluno contrarie as normas de conduta e de
convivência, traduzindo-se no incumprimento de algum dos deveres previstos neste

regulamento, revelando-se perturbador do regular funcionamento da escola, devem
tomar-se as seguintes medidas corretivas:

a) Advertência ao aluno, que consiste numa chamada de atenção verbal ao aluno,
com vista a alertá-lo para evitar o tipo de conduta perturbadora em causa e a

responsabilizá-lo pelo cumprimento dos seus deveres como aluno;
b) Ordem de saída da aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar,
que deve apenas ser aplicada quando se entenda que o aluno não está em
condições emocionais e/ou psicológicas de retirar qualquer proveito do trabalho
que está ali a ser desenvolvido;
c) Reflexão conjunta com os colegas de turma, sob a coordenação do professor,
com vista à consciencialização do aluno acerca da sua conduta e à obtenção de

soluções que permitam a melhoria do comportamento;
d) Discussão do problema em conselho docente (1.º ciclo) ou em conselho de

turma (2.º ciclo) para identificação do problema e definição das medidas a
adotar;
e) Discussão do problema em Assembleia de Escola para identificação do
problema e definição das medidas a adotar;
f)

Em caso de antecedentes disciplinares que tenham implicado a aplicação de
alguma das medidas previstas neste Regulamento, a realização de tarefas e/ou
atividades de integração na escola ou na comunidade, salvaguardadas a

dignidade do aluno e a construção positiva da sua autoimagem.
2. Todas as medidas corretivas devem ser aplicadas em coerência com as

necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e formação.

Artigo 18.º
Tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade
1. As tarefas e/ou atividades de integração na escola ou na comunidade deverão ser
pensadas e decididas de forma sustentada e de acordo com o contexto da sua
causa, podendo envolver tarefas do quotidiano, salvaguardando que têm natureza
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corretiva e não sancionatória, nomeadamente trabalho de apoio à manutenção do

jardim, rega da horta, ajuda na preparação dos almoços ou organização do refeitório
para o período do almoço, preparação antecipada de material para realização de

atividades em sala por parte da respetiva turma, como sejam os ateliês de plástica,
ou ainda uma reflexão oral ou escrita sobre a própria conduta e proposta de
reparação da mesma, perante colegas e professores, entre outras de similar
natureza.
2. A realização de tarefas e/ou atividades de integração na escola ou na comunidade
pode realizar-se em período suplementar ao horário letivo, mas não em período
suplementar ao horário escolar.

3. As tarefas e/ou atividades de integração na escola ou na comunidade devem ser
realizadas no espaço da escola, sob vigilância e monitorização de um trabalhador,

docente ou não docente, da escola.

Artigo 19.º
Competência para a aplicação das medidas corretivas
1. Na sala de aula a advertência é da exclusiva competência do professor, cabendo,
fora dela, a qualquer professor ou membro do pessoal não docente.
2. A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho

escolar é da exclusiva competência do professor respetivo e pode implicar a
marcação de falta injustificada ao aluno e a permanência do aluno na escola.

3. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas c), d) e f) do n.º 1 do artigo
17.º é da competência da Direção Pedagógica que, para o efeito, procede sempre à
audição do professor titular ou, no caso do 2.º ciclo, do diretor de turma.

Artigo 20.º
Medidas sancionatórias
1. A Torre, tendo por base os seus valores e princípios filosóficos, considera que as
medidas disciplinares sancionatórias são de aplicação excecional, justificando-se
apenas em casos de elevada gravidade, reincidência, especialmente no mesmo ano

letivo, ou em casos em que a aplicação de medidas corretivas se mostrem
insuficiente ao cumprimento da sua finalidade, sendo certo que será sempre dada

primazia à aplicação de medidas disciplinares de natureza corretiva.
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2. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada

ao comportamento do aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a
configurar ser participada de imediato pelo professor ou funcionário que a

presenciou ou dela teve conhecimento à Direção Pedagógica, com conhecimento
ao professor titular ou, no caso do 2.º ciclo, do diretor de turma.
3. São medidas disciplinares sancionatórias:
a) Repreensão registada;
b) Suspensão até 3 dias úteis;
c) Suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis;
d) Proibição do aluno frequentar a escola no ano letivo subsequente.

4. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada, quando a
infração for praticada na sala de aula, é da competência do professor respetivo,

competindo à Direção Pedagógica nas restantes situações, averbando-se no
respetivo processo individual do aluno a identificação do autor do ato decisório, data

em que o mesmo foi proferido e fundamentação de facto e de direito de tal decisão.
5. A suspensão até três dias úteis, enquanto medida dissuasora, só pode ser aplicada
pela Direção Pedagógica, com a devida fundamentação dos factos que a suportam,
após audição dos pais ou do encarregado de educação do aluno, que serão
notificados pela escola para esse efeito.
6. Compete à Direção Pedagógica, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do
aluno, fixar os termos e condições em que a aplicação da medida disciplinar

sancionatória referida no número anterior é executada, garantindo ao aluno um
plano de atividades pedagógicas a realizar, com corresponsabilização daqueles.

7. Compete à Direção Pedagógica a decisão de aplicar as medidas disciplinares
sancionatórias de suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis e de proibição do
aluno frequentar a escola no ano letivo subsequente, após a realização do
procedimento disciplinar previsto no artigo 22.º, podendo previamente ouvir o
conselho de turma.
8. Complementarmente às medidas sancionatórias, compete à Direção Executiva
decidir sobre a reparação dos danos ou a substituição dos bens lesados ou, quando

aquelas não forem possíveis, sobre a indemnização dos prejuízos causados pelo
aluno à escola ou a terceiros, podendo o valor da reparação calculado ser reduzido,

na proporção a definir pela Direção Executiva, tendo em conta o grau de
responsabilidade do aluno e/ou a sua situação socioeconómica.
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Artigo 21.º
Cumulação de medidas disciplinares
1. A aplicação das medidas corretivas previstas em todas as alíneas do n.º 1 do artigo
17.º é cumulável entre si.

2. A aplicação de uma ou mais das medidas corretivas é cumulável com a aplicação
de apenas uma medida disciplinar sancionatória.

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração apenas pode
ser aplicada uma medida disciplinar sancionatória.

Artigo 22.º
Procedimento disciplinar
1. Sempre que seja necessário aplicar ao aluno uma medida disciplinar sancionatória
de suspensão da escola ou de proibição do aluno frequentar a escola no ano letivo
subsequente, deve ser instaurado procedimento disciplinar ao aluno.
2. A competência para a instauração de procedimento é da Direção Pedagógica.
3. Para efeitos do previsto no número anterior a Direção Pedagógica, no prazo de dois
dias úteis após o conhecimento da situação, emite o despacho instaurador e de

nomeação do instrutor, devendo este ser um professor da escola, e notifica, pelo
meio mais expedito, os pais ou encarregado de educação do aluno menor.

4. A Direção Pedagógica deve notificar o instrutor da sua nomeação no mesmo dia em
que profere o despacho de instauração do procedimento disciplinar.
5. A instrução do procedimento disciplinar é efetuada no prazo máximo de seis dias
úteis, contados da data de notificação ao instrutor do despacho que instaurou o
procedimento disciplinar, sendo obrigatoriamente realizada, para além das demais
diligências consideradas necessárias, a audiência oral dos interessados, em
particular do aluno e dos respetivos pais ou encarregado de educação.

6. Os interessados são convocados com a antecedência de um dia útil para a audiência
oral, não constituindo a falta de comparência motivo do seu adiamento, podendo

esta, no caso de apresentação de justificação da falta até ao momento fixado para
a audiência, ser adiada.

7. No caso de os respetivos pais ou encarregado de educação não comparecerem, o
aluno menor de idade pode ser ouvido na presença de um docente por si livremente
escolhido e do professor titular ou, no caso de aluno do 2.º ciclo, do diretor de turma,
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ou, no impedimento destes, de outro professor da turma designado pela Direção

Pedagógica.
8. Da audiência é lavrada uma ata de que consta o extrato das alegações feitas pelos

interessados.
9. Finda a instrução, o instrutor elabora e remete à Direção Pedagógica, no prazo de
três dias úteis, relatório final do qual constam, obrigatoriamente:
a) Os factos cuja prática é imputada ao aluno, devidamente circunstanciados
quanto ao tempo, modo e lugar;
b) Os deveres violados pelo aluno, com referência expressa às respetivas normas
legais ou regulamentares;

c) Os antecedentes do aluno que se constituem como circunstâncias atenuantes
ou agravantes;

d) A proposta de medida disciplinar sancionatória aplicável ou de arquivamento do
procedimento.

Artigo 23.º
Substituição da instrução do procedimento disciplinar pelo reconhecimento dos factos
1. A instrução do procedimento pode ser substituída pelo reconhecimento individual,
consciente e livre dos factos, por parte do aluno maior de 12 anos e a seu pedido,
em audiência a promover pelo instrutor, nos dois dias úteis subsequentes à sua
nomeação, mas nunca antes de decorridas vinte e quatro horas sobre o momento
previsível da prática dos factos imputados ao aluno.
2. Na audiência referida no número anterior, estão presentes, além do instrutor, o

aluno, os pais ou encarregado de educação do aluno menor de idade e, ainda:
a) O professor titular ou, no caso de aluno do 2.º ciclo, o diretor de turma ou, em

caso de impedimento e em sua substituição, um professor da turma designado
pela Direção Pedagógica;
b) Um professor da escola livremente escolhido pelo aluno.
3. A não comparência dos pais ou encarregado de educação, quando devidamente
convocados, não obsta à realização da audiência.
4. Os participantes referidos no n.º 2 têm como missão exclusiva assegurar e
testemunhar, através da assinatura do auto a que se referem os números seguintes,

a total consciência do aluno quanto aos factos que lhe são imputados e às suas
consequências, bem como a sua total liberdade no momento da respetiva

declaração de reconhecimento.
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5. Na audiência é elaborado auto, no qual constam, entre outros, os elementos

previstos nas alíneas a) e b) do n.º 9 do artigo anterior, o qual, previamente a
qualquer assinatura, é lido em voz alta e explicado ao aluno pelo instrutor, com a

informação clara e expressa de que não está obrigado a assiná-lo.
6. O facto ou factos imputados ao aluno só são considerados validamente
reconhecidos com a assinatura do auto por parte de todos os presentes, sendo que,
querendo assinar, o aluno o faz antes de qualquer outro elemento presente.
7. O reconhecimento dos factos por parte do aluno é considerado circunstância
atenuante, encerrando a fase da instrução e seguindo-se-lhe os procedimentos
previstos no artigo anterior.

8. A recusa do reconhecimento por parte do aluno implica a necessidade da realização
da instrução, podendo o instrutor aproveitar a presença dos intervenientes para a

realização da audiência oral prevista no artigo anterior.

Artigo 24.º
Suspensão preventiva do aluno
1. No momento da instauração do procedimento disciplinar, mediante decisão da
entidade que o instaurou, ou no decurso da sua instauração por proposta do
instrutor, a Direção Pedagógica pode decidir a suspensão preventiva do aluno,
mediante despacho fundamentado sempre que:
a) A sua presença na escola se revelar gravemente perturbadora do normal
funcionamento das atividades escolares;
b) Tal seja necessário e adequado à garantia da paz pública e da tranquilidade na

escola;
c) A sua presença na escola prejudique a instrução do procedimento disciplinar.

2. A suspensão preventiva tem a duração que a Direção Pedagógica considerar
adequada na situação em concreto, sem prejuízo de, por razões devidamente
fundamentadas, poder ser prorrogada até à data da decisão do procedimento
disciplinar, não podendo, em qualquer caso, exceder 10 dias úteis.
3. O aluno suspenso preventivamente será avaliado de acordo com os elementos de
avaliação disponíveis no momento em que a avaliação for efetuada.
4. Os dias de suspensão preventiva cumpridos pelo aluno são descontados no

cumprimento da medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola a que o
aluno venha a ser condenado na sequência do procedimento disciplinar.
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5. Os pais ou encarregado de educação são imediatamente informados da suspensão

preventiva aplicada ao filho ou educando e, sempre que a avaliação que fizer das
circunstâncias o aconselhe, a Direção Pedagógica deve participar a ocorrência à

respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou, na falta desta, ao
Ministério Público junto do tribunal de família e menores.
6. Ao aluno suspenso preventivamente é também fixado, durante o período de
ausência da escola, um plano de atividades definido nos termos do artigo 14.º deste
Regulamento.

Artigo 25.º
Decisão final
1. A decisão final do procedimento disciplinar, devidamente fundamentada, é proferida

no prazo máximo de dois dias úteis, a contar do momento em que a entidade
competente para o decidir receba o relatório do instrutor, sem prejuízo do disposto

no n.º 4.
2. A decisão final do procedimento disciplinar fixa o momento a partir do qual se inicia

a execução da medida disciplinar sancionatória, sem prejuízo da possibilidade de
suspensão da execução da medida, nos termos do número seguinte.
3. A execução da medida disciplinar sancionatória, com exceção da referida nas
alíneas c) e d) do n.º 3 do artigo 20.º, pode ficar suspensa por um período de tempo
e nos termos e condições que a entidade decisora considerar justo, adequado e
razoável, cessando a suspensão logo que ao aluno seja aplicada outra medida
disciplinar sancionatória no respetivo decurso.

4. A decisão final do procedimento disciplinar é notificada pessoalmente aos pais ou
encarregado de educação nos dois dias úteis seguintes.

5. Sempre que a notificação prevista no número anterior não seja possível, é realizada
através de carta registada com aviso de receção, considerando-se os pais ou o
encarregado de educação, notificados na data da assinatura do aviso de receção.
6. Tratando-se de alunos menores, a aplicação de medida disciplinar sancionatória
igual ou superior à de suspensão da escola por período superior a cinco dias úteis
e cuja execução não tenha sido suspensa é obrigatoriamente comunicada pela
Direção Pedagógica à respetiva Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em

risco.
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Artigo 26.º
Execução das medidas corretivas e disciplinares sancionatórias
1. Compete ao diretor de turma ou ao professor titular 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 ou encarregado de educação e
com os professores da turma, em função das necessidades educativas identificadas

e de forma a assegurar a corresponsabilização de todos os intervenientes nos
efeitos educativos da medida.

2. Na prossecução das finalidades referidas no número anterior, a escola conta com a
colaboração dos serviços especializados das equipas multidisciplinares, nos termos
previstos neste Regulamento Interno.

Artigo 27.º
Recursos
1. Da decisão final de aplicação de medida disciplinar sancionatória aplicada por
professores cabe recurso para a Direção Pedagógica, a interpor no prazo de cinco
dias úteis, nos serviços administrativos da escola.

2. A decisão é tomada no prazo máximo de 15 dias úteis e notificada aos interessados,
nos termos dos números 4 e 5 do artigo 25.º.

Artigo 28.º
Salvaguarda da convivência escolar
1.

Qualquer professor ou aluno da turma contra quem outro aluno tenha praticado ato
de agressão moral ou física, do qual tenha resultado a aplicação efetiva de medida
disciplinar sancionatória de suspensão da escola por período superior a oito dias
úteis, pode requerer à Direção Pedagógica a transferência do aluno em causa para
uma turma à qual não lecione ou não pertença, quando o regresso daquele à turma
de origem possa provocar grave constrangimento aos ofendidos e perturbação da

convivência escolar.
2. A Direção Pedagógica decidirá sobre o pedido no prazo máximo de cinco dias úteis,

fundamentando a sua decisão.
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Artigo 29.º
Responsabilidade civil e criminal
1. A aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória não isenta o
aluno e o respetivo representante legal da responsabilidade civil e criminal a que,

nos termos gerais de direito, haja lugar.
2. Sem prejuízo do recurso, por razões de urgência, às autoridades policiais, quando

o comportamento do aluno puder constituir facto qualificado como crime, deve a
Direção Pedagógica comunicar o facto à Comissão de Proteção de Crianças e

Jovens ou, na falta desta, ao Ministério Público junto do tribunal competente em
matéria de menores.
3. O disposto no número anterior não prejudica o exercício do direito de queixa por
parte dos membros da comunidade educativa que sejam lesados nos seus direitos
e interesses legalmente protegidos.

Secção III – Pessoal Docente e Não Docente
Artigo 30.º
Corpo docente
1. O corpo docente d’A Torre é composto por todos os educadores e professores que

nela trabalham.
2. O acesso à função Docente é feito por contrato de trabalho, de acordo com a

legislação em vigor, e pressupõe a aceitação prévia do Projeto Educativo d’A Torre.
3. Os educadores e professores respondem perante a Direção Executiva e, em

matérias relativas à ação educativa, perante os coordenadores de cada ciclo e a
Direção Pedagógica.
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Artigo 31.º
Direitos do Pessoal Docente
São direitos dos Docentes d’A Torre:
a) Participar, nos termos da lei e deste regulamento, no processo educativo e nas
decisões de foro pedagógico;
b) Receber formação e informação para o exercício da função educativa;
c) Receber apoio técnico, material e documental necessário ao exercício da sua
atividade;

d) Desenvolver com segurança a sua atividade profissional;
e) Ser informado sobre a vida escolar, decisões e outros assuntos do seu interesse;

f)

Ser tratado com respeito;

g) Os demais previstos na lei, na regulamentação coletiva que lhes seja aplicável,

no presente regulamento e no seu contrato de trabalho.

Artigo 32.º
Deveres do Pessoal Docente
1. São deveres gerais dos Docentes d’A Torre:
a) Respeitar e tratar com urbanidade as crianças e alunos, pessoal não docente e
demais membros da comunidade educativa;
b) Guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não negociando em
concorrência com ele, não divulgando informações referentes à sua organização

e métodos de trabalho e desempenhando as suas funções de acordo com os
objetivos da escola;

c) Ser obediente, acatando e cumprindo as ordens dos seus legítimos superiores
hierárquicos;
d) Manter sigilo relativamente aos factos de que tenha conhecimento em virtude do
exercício das suas funções e que não devam ser do conhecimento público;
e) Comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade;
f)

Estar presente e participar em todas as reuniões para que for convocado;

g) Os demais previstos na lei, na regulamentação coletiva que lhes seja aplicável,
no presente regulamento, no Manual de Boas Práticas e no seu contrato de
trabalho.
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2. São deveres específicos do pessoal docente em sala de aula, para além de outros

previstos na lei, na regulamentação coletiva que lhes seja aplicável, no presente
regulamento e no seu contrato de trabalho:

a) Contribuir para a formação e realização integral das crianças e alunos,
promovendo o desenvolvimento das suas capacidades, estimulando a
autonomia e a criatividade, incentivando a formação de cidadãos civicamente
responsáveis e democraticamente intervenientes na vida da comunidade;
b) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a
criação e desenvolvimento de relações de respeito mútuo em especial entre
docentes, crianças, alunos, pais e encarregados de educação e pessoal não

docente;
c) Participar na organização das atividades educativas e assegurar a sua

realização, visando um ensino de qualidade através do estudo, da reflexão, da
discussão e da crítica;

d) Gerir o processo de ensino e de aprendizagem no âmbito dos programas
definidos pela escola;
e) Desenvolver com todas as crianças uma relação favorável à criação de um
ambiente propício à transmissão de conhecimentos e à aquisição de atitudes e
valores.

Artigo 33.º
Direitos do Pessoal Não Docente
São direitos do Pessoal Não Docente:
a) Ser tratado com correção por toda a comunidade educativa;
b) Ser informado sobre toda a legislação que diga respeito à sua atividade
profissional;
c) Conhecer atempadamente e de forma clara as tarefas a desempenhar;

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

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

f)

Os demais previstos na lei, na regulamentação coletiva que lhes seja aplicável,
no presente regulamento e no seu contrato de trabalho.

35

Artigo 34.º
Deveres do Pessoal Não Docente
São deveres do Pessoal Não Docente:
a) Ser correto com as crianças, alunos, docentes e demais membros da
comunidade educativa;
b) Cumprir o que está superiormente legislado bem como o Regulamento Interno;
c) Guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não negociando em
concorrência com ele, não divulgando informações referentes à sua organização

e métodos de trabalho e desempenhando as suas funções em subordinação aos
objetivos da escola;

d) Ser obediente, acatando e cumprindo as ordens dos seus legítimos superiores
hierárquicos;

e) Manter sigilo relativamente aos factos de que tenha conhecimento em virtude do
exercício das suas funções e que não se destinem a ser do domínio público;
f)

Ser assíduo e pontual;

g) Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências,
numa perspetiva de desenvolvimento pessoal e profissional;
h) Estar presente e participar em todas as reuniões para que for convocado;
i)

Respeitar e fazer-se respeitar por todos os elementos da comunidade educativa;

j)

Empenhar-se e responsabilizar-se pelo cumprimento das tarefas que lhe forem
atribuídas;

k) Intervir com vista à resolução do problema quando presencie atitudes menos
corretas das crianças e dos alunos nos espaços escolares, designadamente

brincadeiras violentas e danos causados a pessoas ou equipamentos;
l)

Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança das
crianças e alunos, orientando-os com correção, firmeza e serenidade;

m) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo, na
identificação de situações de qualquer carência ou necessidade de intervenção
urgente;
n) Os demais previstos na lei, na regulamentação coletiva que lhes seja aplicável,

no presente regulamento, no Manual de Boas Práticas e no seu contrato de
trabalho.
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Artigo 35.º
Medidas Disciplinares
As infrações disciplinares cometidas pelos trabalhadores d’A Torre são punidas nos
termos da lei laboral e da regulamentação coletiva aplicável.

Secção IV – Pais e Encarregados de Educação
Artigo 36.º
Papel geral do encarregado de educação
Tendo em consideração o Projeto Educativo que caracteriza A Torre, os pais e os
encarregados de educação formam parte fundamental de todo o processo educativo

das crianças ou alunos, numa articulação constante com a escola, caracterizada pelo
direito e dever de participar na vida d’A Torre.

Artigo 37.º
Exercício das funções de encarregado de educação
1. Pode exercer as funções de encarregado de educação quem tiver menores a residir
consigo ou confiados ao seu cuidado, nas seguintes situações:
a) Pelo exercício das responsabilidades parentais;
b) Por decisão judicial;
c) Pelo exercício de funções executivas na direção de instituições que tenham
menores, a qualquer título, à sua responsabilidade.

2. Caso a criança ou aluno resida com ambos os pais, será considerado encarregado
de educação aquele que, por acordo entre ambos, for indicado como tal.

3. Em caso de separação de facto ou divórcio entre os pais será considerado
encarregado de educação aquele que, por acordo entre ambos, for indicado como

tal.
4. Na falta de acordo, será considerado encarregado de educação o progenitor com
quem o menor fique a residir ou, em caso de residência alternada do menor, aquele
a quem, por decisão judicial, for atribuída essa função.
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5. Se, por qualquer motivo, os pais não tiverem indicado à escola qual deles exercerá

a função de encarregado de educação, presume-se, até indicação em contrário, que
o progenitor que, de facto, venha exercendo essa função, o faz com o acordo do

outro.
6. Os pais e encarregados de educação devem fornecer os respetivos dados de
identificação e contactos no ato da matrícula ou renovação de matrícula bem como
documento que ateste a quem, tendo em conta o estipulado neste artigo, cabe
exercer essas funções no ano letivo em causa.
7. O encarregado de educação não pode ser alterado no decurso do ano letivo, salvo
casos excecionais devidamente justificados e comprovados.

Artigo 38.º
Direitos e Deveres dos Pais e Encarregados de Educação
1. Os pais ou encarregados de educação são responsáveis pelo exercício dos direitos

e pelo cumprimento dos deveres dos seus filhos ou educandos, perante A Torre e
toda a comunidade educativa.

2. Os pais e encarregados de educação das crianças e dos alunos têm como direitos
e deveres, para além de outros previstos na lei:
a) Contribuir para a promoção de um ambiente escolar salutar de respeito e
cooperação entre todos os elementos da comunidade educativa;
b) Aceitar os princípios e orgânica por que A Torre se rege quanto à pedagogia,
disciplina, normas, horários, preçários, frequência das aulas e participação nas
atividades;

c) Aceitar e cumprir, na íntegra, o presente Regulamento Interno;
d) Informar-se, ser informado e informar a comunidade educativa sobre todas as

matérias relevantes no processo educativo dos seus filhos ou educandos e
comparecer na escola por sua iniciativa e quando para tal forem solicitados,
nomeadamente em reuniões marcadas pelo corpo docente e/ou pela Direção
Executiva ou Direção Pedagógica;
e) Colaborar com os docentes no âmbito do processo de ensino-aprendizagem dos
seus filhos ou educandos, sempre que isso for julgado necessário pelos
primeiros, nomeadamente nos projetos e atividades promovidos pel’A Torre;

f)

Cooperar

com

todos

os

elementos

da

desenvolvimento de uma cultura de cidadania;
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comunidade

educativa

no

g) Responsabilizar-se pela assiduidade e pontualidade dos seus filhos ou

educandos;
h) Conhecer o Projeto Educativo e conhecer e cumprir as Normas de Frequência

dos serviços d’A Torre;
i)

Sensibilizar os seus filhos ou educandos para participar nos projetos e nas
atividades d’A Torre e colaborar nesses projetos e atividades;

j)

Criar um ambiente que favoreça a completa formação pessoal e social dos seus
filhos ou educandos;

k) Pagar as propinas e outras despesas dos seus filhos ou educandos dentro dos
prazos estabelecidos;

l)

Assegurar o material necessário e previamente pedido pelas equipas
educativas;

m) Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole
disciplinar instaurado ao seu filho ou educando, participando nos atos e

procedimentos para os quais for notificado e, sendo aplicada a este alguma
medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, diligenciar para que a
mesma seja cumprida pelo seu filho ou educando e prossiga os objetivos de
reforço da sua formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua
personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena
integração na comunidade educativa e do seu sentido de responsabilidade;
n) Participar e colaborar com a equipa multidisciplinar de apoio à educação

inclusiva, na qualidade de elemento variável;
o) Participar na elaboração e na avaliação do relatório técnico-pedagógico, do

programa educativo individual e do plano individual de transição, quando estes
se apliquem;
p) Solicitar a revisão do relatório técnico-pedagógico, do programa educativo
individual e do plano individual de transição, quando estes se apliquem;
q) Consultar o processo individual do seu filho ou educando;
r) Ter acesso a informação adequada e clara relativa ao seu filho ou educando.

Artigo 39.º
Incumprimento dos deveres por parte dos Pais ou Encarregados de Educação
1. O incumprimento, pelos pais ou encarregado de educação, relativamente aos seus
filhos ou educandos menores, dos respetivos deveres, de forma consciente e
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reiterada, implica a respetiva responsabilização nos termos da lei e do presente

Regulamento Interno.
2. Constitui incumprimento especialmente censurável dos deveres dos pais ou

encarregados de educação:
a) O incumprimento dos deveres de matrícula, pagamento de propina, frequência,
assiduidade e pontualidade pelos filhos e ou educandos, bem como a ausência
de justificação para tal incumprimento;
b) A não comparência na escola sempre que os seus filhos ou educandos atinjam
metade do limite de faltas injustificadas ou a sua não comparência ou não
pronúncia, nos casos em que a sua audição é obrigatória, no âmbito de

procedimento disciplinar instaurado ao seu filho ou educando;
c) A não comparência sistemática, não justificada, em reuniões agendadas pela

escola;
d) A não realização, pela sua parte e pelos seus filhos ou educandos, das medidas

de recuperação definidas pela escola nos termos do presente Regulamento e
das atividades de integração na escola decorrentes da aplicação de medidas
disciplinares corretivas e/ou sancionatórias;
e) O incumprimento dos deveres de respeito e urbanidade para com quaisquer
outros membros da comunidade escolar ou órgãos da escola, suscetíveis de pôr
em causa a estabilidade institucional.
3. O incumprimento reiterado dos seus deveres, por parte dos pais ou encarregados

de educação, determina a obrigação, por parte d’A Torre, de comunicação do facto
à competente Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou ao Ministério Público.

Artigo 40.º
Associações de Pais
1. Os pais e encarregados de educação que se queiram constituir em associação de
pais devem aprovar os seus estatutos e, depois de aprovados, proceder ao seu
depósito na Secretaria-Geral do Ministério da Educação, de acordo com a legislação
em vigor.
2. As associações de pais visam a defesa e a promoção dos interesses dos seus
associados em tudo quanto respeita à educação e ensino dos seus filhos e

educandos.
3. As associações de pais representam os pais e encarregados de educação dos

alunos da escola que sejam seus associados.
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4. São direitos e deveres das associações de pais d’A Torre, para além de outros

previstos na lei:
a) Respeitar a autonomia pedagógica e administrativa, bem como todas as

decisões dos diversos órgãos da Escola;
b) Reunir com a Direção Executiva e a Direção Pedagógica, designadamente para
acompanhar a participação dos seus associados nas atividades da escola;
c) Respeitar e cumprir as decisões pedagógicas e promover a estabilidade
institucional;
d) Distribuir a documentação de interesse das associações de pais e afixá-la em
locais destinados para o efeito na escola;

e) Beneficiar de apoio documental a facultar pela escola.

Capítulo IV – Recursos Escolares

Artigo 41.º
Conselho de Docentes
1. O conselho de docentes é constituído pelo coordenador do 1.º ciclo e por todos os
professores titulares de turma do 1.º ciclo do ensino básico.
2. No conselho de docentes podem ainda intervir, sem direito a voto, quem, tendo em

conta os pontos incluídos na ordem de trabalhos, a Direção Pedagógica considere
conveniente.

3. As deliberações do conselho de docentes devem resultar do consenso dos
professores que o integram, admitindo-se o recurso ao sistema de votação, quando

se verificar a impossibilidade de obtenção desse consenso.
4. No caso de recurso à votação, todos os membros do conselho de docentes devem
votar nominalmente, não havendo lugar a abstenção, sendo registado em ata o
resultado da votação.
5. A deliberação só pode ser tomada por maioria, tendo o coordenador de ciclo voto
de qualidade em caso de empate.
6. Na ata da reunião de conselho de docentes devem ficar registadas todas as

deliberações e a respetiva fundamentação.
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Artigo 42.º
Conselho de Turma
1. O conselho de turma é constituído pelo coordenador do 2.º ciclo e por todos os
professores de cada turma do 2.º ciclo do ensino básico.

2. Nos conselhos de turma podem ainda intervir, sem direito a voto, quem, tendo em
conta os pontos incluídos na ordem de trabalhos, a Direção Pedagógica considere

conveniente.
3. Sempre que se verificar ausência de um membro do conselho de turma, a reunião

é adiada, no máximo por quarenta e oito horas, de forma a assegurar a presença de
todos.
4. No caso de a ausência a que se refere o número anterior ser presumivelmente longa,
o conselho de turma reúne com os restantes membros, devendo o respetivo diretor
de turma dispor de todos os elementos referentes à avaliação de cada aluno ou
outros assuntos a discutir, fornecidos pelo professor ausente.
5. As deliberações do conselho de turma devem resultar do consenso dos professores

que o integram, admitindo-se o recurso ao sistema de votação, quando se verificar
a impossibilidade de obtenção desse consenso.

6. No caso de recurso à votação, todos os membros do conselho de turma votam
nominalmente, não havendo lugar a abstenção, sendo registado em ata o resultado
da votação.
7. A deliberação é tomada por maioria, tendo o coordenador de ciclo voto de qualidade
em caso de empate.
8. A deliberação final quanto à classificação a atribuir em cada disciplina é da
competência do conselho de turma que, para o efeito, aprecia a proposta

apresentada por cada professor, as informações que a suportam e a situação global
do aluno.

9. Na ata da reunião de conselho de turma devem ficar registadas todas as
deliberações e a respetiva fundamentação.

Artigo 43.º
Professores titulares de turma e diretores de turma
1. No 1.º ciclo do ensino básico, cada turma terá um professor titular de turma,
designado pela Direção Pedagógica, a quem cabe exercer as competências
previstas no presente Regulamento, nomeadamente em matéria disciplinar.
42

2. No 2.º ciclo do ensino básico, cada turma terá um diretor de turma, designado pela

Direção Pedagógica entre os professores da mesma, a quem cabe exercer as
competências previstas no presente Regulamento, nomeadamente em matéria

disciplinar.

Artigo 44.º
Assembleia de Escola
1. A Assembleia de Escola é um órgão consultivo, com competências circunscritas ao
âmbito disciplinar, nos termos previstos no presente Regulamento.
2. A Assembleia de Escola é constituída por todos os docentes e alunos de 1.º e 2.º

ciclo e ainda os trabalhadores não docentes implicados nos assuntos a debater.
3. A Assembleia de Escola é convocada pela Direção Pedagógica.

Artigo 45.º
Coordenação de Ciclos
1. Os coordenadores de ciclo coadjuvam a Direção Pedagógica no seu trabalho.
2. Existirá pelo menos um coordenador de ciclo para o pré-escolar, um para o 1.º ciclo
e um para o 2.º ciclo.
3. São competências dos coordenadores de ciclos, para além de outras previstas no
presente Regulamento Interno:
a) Estabelecer com a Direção Pedagógica as linhas de orientação pedagógica

da Escola, por ciclo e por ano de escolaridade, de acordo com o Projeto
Educativo e de forma a garantir a sua implementação;

b) Articular o trabalho do corpo docente por ano e área disciplinar, garantindo
a transmissão de informações e decisões entre os educadores, professores
e a Direção Pedagógica;
c) No que respeita aos coordenadores do 1.º e 2.º ciclos, presidir as reuniões
de Conselho de Docentes (1.º ciclo) e de Conselho de Turma (2.º ciclo).
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Artigo 46.º
Centro de Apoio à Aprendizagem
1.

Partindo do pressuposto de que no centro da atividade da Escola estão o currículo
e as aprendizagens dos alunos, A Torre adota como princípio o compromisso com

a Educação Inclusiva, enquanto resposta à diversidade de necessidades dos
alunos, através do aumento da participação de todos na aprendizagem e na vida

da comunidade escolar.
3. O Centro de Apoio à Aprendizagem constitui uma estrutura material e humana de

funcionamento permanente, que promove um acompanhamento dos alunos e um
desenvolvimento de tarefas em complemento à atividade letiva.
4.

O Centro de Apoio à Aprendizagem tem como principal objetivo o acompanhamento
da inclusão dos alunos e a avaliação da sua progressão face aos resultados
pretendidos:

5. O Centro de Apoio à Aprendizagem tem como objetivos gerais:
a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva;

b) Apoiar a inclusão das crianças no grupo ou turma e nas rotinas e atividades da
Escola, designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao

currículo;
c) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma.
6. Da equipa do Centro de Apoio à Aprendizagem fazem parte:
a) Um técnico de educação especial (com funções de coordenação);
b) Um docente de educação especial;
c) Docentes dos vários ciclos de ensino, consoante as necessidades identificadas;
d) Técnicos especializados, consoante as necessidades identificadas;

e) Assistentes operacionais, consoante as necessidades identificadas.
7. O Centro de Apoio à Aprendizagem tem ao seu dispor equipamento específico para

a concretização dos seus objetivos, nomeadamente audiovisuais, tecnológicos,
manuais escolares, todo o material das Bibliotecas, guiões de estudo, fichas de

trabalho, entre outros.
8. O Centro de Apoio à Aprendizagem funciona, de 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 12h30,
em duas salas específicas para o efeito, que dispõem de recursos materiais variados
e direcionados às necessidades dos alunos, ordenados em função do tipo de
trabalho, do tipo de recursos/valências e de áreas específicas, podendo também
desenvolver atividades nas próprias salas de aulas.
9. O Centro de Apoio à Aprendizagem tem como objetivos específicos e meios de

concretização dos mesmos:
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a) Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que

pertencem e nos demais contextos de aprendizagem;
b) Apoiar os docentes do grupo ou turma a que as crianças ou os alunos

pertencem;
c) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para
as diversas componentes do currículo;
d) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os
processos de aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar;
e) Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e
interação, fomentadores da aprendizagem;

f)

Avaliar os alunos referenciados pelos professores de forma a caracterizar com
detalhe as dificuldades de aprendizagem que apresentam;

g)

Propor medidas, estratégias e atividades de suporte à aprendizagem que
permitam ultrapassar as dificuldades identificadas nos alunos avaliados e/ou

fazer encaminhamentos para recursos externos à comunidade escolar;
h) Acompanhar e monitorizar a aplicação das medidas de suporte à aprendizagem;
i)

Participar na elaboração dos relatórios Técnico-Pedagógicos;

j)

Acompanhar os alunos para os quais foram definidas medidas seletivas,
nomeadamente, apoio psicopedagógico e tutoria (medidas previstas nas alíneas
c) e e) do artigo 9.º do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de janeiro);

k) Acompanhar pontualmente alunos que apresentem dificuldades que justifiquem

um acompanhamento técnico para ultrapassar dificuldades específicas;
l)

Prestar apoio técnico aos educadores e professores das diferentes áreas

disciplinares, contribuindo para a adequação do processo de aprendizagem;
m) Participar nas reuniões com a equipa docente e/ou pais ou encarregado de
educação sempre que solicitado, propondo e desenvolvendo ações que
contribuam para o sucesso educativo e para o desenvolvimento pessoal e social
dos alunos.
9. O Centro de Apoio à Aprendizagem tem uma abordagem articulada com a Equipa
Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, com vista à concretização do objetivo

de garantir que o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória seja atingido
por todos.

10. Para esse efeito, podem ser definidos percursos diferenciados, que permitem a cada
um progredir no currículo com vista ao seu sucesso educativo, garantindo uma

educação de qualidade ao longo da escolaridade obrigatória, nomeadamente
através do processo de avaliação, na perspetiva de apoio à aprendizagem.
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11. O processo de avaliação deve contribuir para uma visão integrada e contínua da

abordagem educativa que A Torre defende, atendendo a aspetos académicos,
comportamentais, sociais e emocionais dos alunos.

Artigo 47.º
Equipa Multidisciplinar
1. A escola dispõe de uma equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva.
2. A equipa multidisciplinar é composta por elementos permanentes e por elementos
variáveis.
3. São elementos permanentes da equipa multidisciplinar:
a) Um dos docentes que coadjuva a Direção Pedagógica;
b) Um docente de educação especial;

c) Três membros da Direção Pedagógica com funções de coordenação pedagógica
de diferentes níveis de educação e ensino ou, não existindo aquele número

mínimo de membros, quem a Direção Pedagógica designar, nos termos do n.º 7
do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 54/2018;

d) Um psicólogo;
e) Os elementos elencados no número anterior podem ser reforçados de acordo
com as necessidades da escola.
4. São elementos variáveis da equipa multidisciplinar o docente titular de grupo ou
turma ou o diretor de turma do aluno, outros docentes do aluno, assistentes
operacionais, assistentes sociais, outros técnicos que intervêm com o aluno e os
pais ou encarregado de educação.

5. Cabe à Direção Pedagógica designar:
a) Os elementos permanentes;

b) O coordenador, ouvidos os elementos permanentes da equipa multidisciplinar;
c) O local de funcionamento.
6. Cabe ao coordenador da equipa multidisciplinar:
a) Identificar os elementos variáveis;
b) Convocar os membros da equipa para as reuniões;
c) Dirigir os trabalhos;
d) Adotar os procedimentos necessários de modo a garantir a participação dos pais

ou encarregados de educação, consensualizando respostas para as questões
que se coloquem.

7. Compete à equipa multidisciplinar:
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a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva;

b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;
c) Acompanhar, monitorizar e avaliar a aplicação de medidas de suporte à

aprendizagem e à inclusão;
d) Prestar aconselhamento aos docentes

na implementação de práticas

pedagógicas inclusivas;
e) Elaborar o relatório técnico-pedagógico previsto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º
54/2018, de 6 de julho, e, se aplicável, o programa educativo individual e o plano
individual de transição previstos, respetivamente, nos artigos 24.º e 25.º daquele
diploma;

f)

Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem.

8. O trabalho a desenvolver no âmbito da equipa multidisciplinar, designadamente a

mobilização de medidas de suporte à aprendizagem, bem como a elaboração do
relatório técnico-pedagógico e do programa educativo individual, quando efetuado

por docentes, integra a componente não letiva do seu horário de trabalho.
9. A Equipa Multidisciplinar reúne-se regularmente com a equipa do Centro de Apoio
à Aprendizagem para alinhar formas de intervenção e reajustamento do trabalho
desenvolvido na comunidade escolar, com o objetivo de garantir contextos
educativos inclusivos e equitativos.

Capítulo V – Processo de Admissão de Crianças e Alunos

Artigo 48.º
Frequência, matrícula e renovação de matrícula
1. A frequência d’A Torre implica a prática de um dos seguintes atos:
a) Matrícula;
b) Renovação de matrícula.
2. A matrícula constitui o ato formal de ingresso:
a) Pela primeira vez, na educação pré-escolar;
b) Pela primeira vez, no 1.º ciclo do ensino básico;

c) Em qualquer ano da educação pré-escolar ou do ensino básico, quando esse
seja o primeiro ano de frequência d’A Torre.
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3. A renovação de matrícula constitui o ato formal de inscrição nos anos escolares

subsequentes aos da matrícula na educação pré-escolar ou no ensino básico.
4. A responsabilidade pela matrícula ou renovação de matrícula cabe aos pais e

encarregados de educação.
5. A matrícula, a renovação de matrícula e a frequência d’A Torre implicam a aceitação
dos princípios e regras pelos quais esta se rege, nomeadamente quanto à
pedagogia, disciplina, conduta, horários, preçários, frequência das aulas,
participação nas atividades e a tudo o mais que consta do presente Regulamento.

Artigo 49.º
Pedidos de matrícula ou de renovação de matrícula
1. Os processos de matrícula ou renovação de matrícula iniciam-se com a
apresentação do pedido de matrícula ou de renovação de matrícula na secretaria da
escola, por parte dos pais e encarregados de educação da criança ou aluno
candidato.
2. Os pedidos de matrícula ou renovação de matrícula podem ser apresentados em

qualquer altura do ano letivo anterior àquele a que a criança ou aluno se candidata.
3. Em casos excecionais devidamente justificados, o pedido de matrícula pode ocorrer

durante o ano letivo a que a criança ou aluno se candidata, ainda que aquele já se
tenha iniciado, se existirem vagas por preencher.

4. São condições de admissão dos pedidos de matrícula ou renovação de matrícula:
a) A criança ou aluno candidato ter pelo menos 3 anos de idade completados até
ao dia 15 de setembro do ano letivo para o qual se inscreve;
b) O pedido ser dirigido para a frequência dos ciclos de ensino oferecidos pel’A
Torre.

Artigo 50.º
Prioridades na Matrícula ou Renovação de Matrícula
1. Após admissão dos pedidos de matrícula ou de renovação de matrícula, as vagas
serão preenchidas sequencialmente pelos seguintes grupos de crianças ou alunos,
passando-se ao seguinte quando não existirem mais crianças ou alunos a admitir
no âmbito do grupo anterior:
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a) Crianças ou alunos que frequentam a Torre no ano letivo em que o pedido de

renovação de matrícula é admitido;
b) Irmãos de crianças ou alunos que frequentam A Torre no ano letivo em que o

pedido de matrícula ou de renovação de matrícula é admitido;
c) Filhos de quem seja trabalhador d’A Torre no ano letivo em que o pedido de
matrícula ou de renovação de matrícula é admitido;
d) Irmãos de ex-alunos d’A Torre;
e) Filhos de ex-alunos d’A Torre;
f)

Restantes candidatos.

2. Se as vagas forem insuficientes para a admissão de todas as crianças ou alunos de

alguns dos grupos referidos no número 1, aquela far-se-á por ordem de antiguidade
da data do pedido de matrícula ou pedido de renovação de matrícula.

3. Se existirem crianças ou alunos cujo pedido de matrícula ou renovação de matrícula
tenha sido apresentado na mesma data, a vaga será atribuída à criança ou aluno

que for mais velho.
4. No caso do grupo referido na alínea f) do n.º 1, será elaborada uma lista de espera
de acordo com os critérios referidos nos n.º 2 e 3.
5. No caso de permanecerem vagas depois de contemplados todos os critérios das
alíneas a) a e) do n.º 1, estas serão preenchidas do seguinte modo:
a) No caso dos 1.º e 2.º ciclos, os alunos serão admitidos pela ordem da lista de
espera referida no número anterior;

b) No caso da sala dos 3 anos do Jardim de Infância, será observado o seguinte:
a. Caso exista apenas uma vaga: será preenchida pela primeira criança em

lista de espera d’A Torre;
b. Caso existam duas vagas: a segunda vaga será ocupada pela primeira
criança em lista de espera da Casa da Árvore;
c. Caso existam três vagas: a terceira vaga será ocupada pela segunda criança
em lista de espera d’A Torre;
d. Assim sucessivamente.
6. A elaboração e ordenação da lista de espera da Casa da Árvore é da inteira e

exclusiva responsabilidade desse estabelecimento, de acordo com os critérios por
si definidos.

7. A elaboração das listas de crianças e alunos colocados ocorrerá até ao dia 30 de
março de cada ano.

8. Após ordenação das listas de crianças e alunos colocados, A Torre contactará os
respetivos pais ou encarregados de educação, por telefone ou por e-mail, até ao dia
30 de abril, informando que devem proceder ao ato de matrícula.
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9. Após a confirmação da colocação da criança ou aluno, os seus pais ou encarregado

de educação devem proceder ao ato de matrícula no prazo de cinco dias úteis a
contar da data do contacto referido no número anterior.

10. No caso das crianças e alunos que já frequentem A Torre, os pais ou encarregados
de educação devem manifestar a intenção de proceder à renovação de matrícula
até ao final do mês de março, procedendo à realização do ato de renovação de
matrícula.

Artigo 51.º
Ato de matrícula
1. No ato de matrícula, os pais e encarregados de educação devem exibir o Cartão de
Cidadão e o Boletim de Vacinas e entregar duas fotografias individuais tipo passe
do seu filho ou educando.
2. No ato de matrícula A Torre recolhe o número de identificação fiscal de todas as
crianças e alunos, os últimos dados relativos à composição do agregado familiar
validados pela Autoridade Tributária, o número de utente do Serviço Nacional de

Saúde, o número de cartão de utente de saúde/beneficiário, a identificação da
entidade, o número relativo ao subsistema de saúde, se aplicável, e o número de

identificação da segurança social das crianças e alunos beneficiários da prestação
social de abono de família que seja pago pela segurança social.

3. No ato de matrícula, A Torre recolhe ainda o nome, a morada, o número de
identificação fiscal, os contactos telefónico e de correio eletrónico dos pais e
encarregados de educação e o seu compromisso de cumprimento do presente
Regulamento Interno e demais documentos donde constem normas que lhes são
aplicáveis, designadamente as referentes aos custos dos serviços.
4. A matrícula só se considera realizada com o pagamento da propina respetiva.
5. A propina de matrícula não é reembolsável em caso de desistência da frequência

d’A Torre, mesmo que tal desistência ocorra antes do início do ano letivo.
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Artigo 52.º
Ato de renovação de matrícula
1. No ato de renovação de matrícula, os pais e encarregados de educação devem
exibir o Cartão de Cidadão e o Boletim de Vacinas e entregar duas fotografias

individuais tipo passe do seu filho ou educando.
2. Os pais e encarregados de educação devem ainda confirmar a correção dos dados

referentes aos próprios e à criança ou aluno constantes da ficha do aluno,
comunicando qualquer alteração que estes tenham sofrido.

3. No ato de renovação de matrícula, A Torre recolhe o compromisso dos pais e
encarregados de educação de cumprimento do presente Regulamento Interno e
demais

documentos

donde

constem

normas

que

lhes

são

aplicáveis,

designadamente as referentes aos custos dos serviços.
4. A renovação da matrícula só se considera realizada com o pagamento da propina
respetiva e de quaisquer valores que se encontrem em dívida relativamente ao ano
letivo anterior.

5. A propina de renovação da matrícula não é reembolsável em caso de desistência
da frequência d’A Torre, mesmo que tal desistência ocorra antes do início do ano

letivo.

Artigo 53.º
Matrículas ou renovações de matrícula efetuadas após o prazo
1. Expirados os períodos fixados nos números 9 e 10 do artigo 50.º, podem ser aceites
matrículas ou renovações de matrícula, em condições excecionais e devidamente

justificadas, nos oito dias úteis imediatamente seguintes, mediante o pagamento de
propina suplementar, no valor correspondente a 10% do valor da propina de
matrícula ou de renovação de matrícula.
2. Após o decurso do prazo referido no número anterior, a colocação da criança ou
aluno caduca e a respetiva vaga será preenchida de acordo com o previsto nos
números 1 a 7 do artigo 50.º.
3. A Torre comunicará aos pais e encarregados de educação a colocação de criança

ou aluno decorrente da aplicação do disposto no número anterior, no prazo de dois
dias úteis, devendo os pais e encarregados de educação proceder ao ato de
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matrícula ou de renovação de matrícula no prazo de três dias úteis, sem que lhe

seja aplicável o disposto no número 1 deste artigo.
4. Se não for realizada tempestivamente a matrícula ou renovação de matrícula

referida no número anterior, cumprir-se-á sucessivamente o disposto nos números
2 e 3.

Capítulo VI – Oferta educativa, funcionamento da escola e propinas

Artigo 54.º
Oferta educativa
1. A Torre é um estabelecimento de ensino que apresenta como oferta educativa
Jardim de Infância e 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico.
2. A Torre disponibiliza ainda às suas crianças e alunos, sem custos adicionais:
a) Sessões de Filosofia desde a sala dos 5 anos do Jardim de Infância até ao 6.º
ano do ensino básico;
b) Aulas de Expressão/Educação musical desde os 3 anos do Jardim de Infância

até ao 6.º ano do ensino básico;
c) Aulas de Inglês desde a sala dos 4 anos do Jardim de Infância até ao 6.º ano do

ensino básico;
d) Aulas de Cancioneiro e Expressão Dramática no Jardim de Infância e no 1.º ciclo
do ensino básico.
3. Todas estas aulas são orientadas por professores com formação especializada.
4. A Torre dispõe ainda do apoio diário de uma equipa Multidisciplinar de Apoio à
Inclusão que integra técnicas de Ensino Especial e um Psicólogo Clínico

Artigo 55.º
Organização escolar
1. O ano escolar inicia-se em setembro e termina em julho do ano seguinte.
2. O ano letivo corresponde ao período contido dentro do ano escolar no qual são

desenvolvidas as atividades escolares.
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3. O calendário escolar é definido por despacho do membro do Governo responsável

pela área da educação e o calendário de atividades e pausas escolares é divulgado
anualmente através de uma circular da Direção Pedagógica d’A Torre. Os feriados

nacionais e municipais são obrigatórios.

Artigo 56.º
Horário geral da escola
1. As instalações d’A Torre abrem às 8h00 e encerram às 19h00.
2. A secretaria tem o seguinte horário de funcionamento: das 9h00 às 12h00 e das
14h00 às 16h00.
3. O atendimento aos pais e encarregados de educação por parte da Direção
Executiva, da Direção Pedagógica e do Corpo Docente está sujeito a marcação

prévia, a definir de acordo com a disponibilidade de ambas as partes.

Artigo 57.º
Contactos
1. Os contactos de correio eletrónico d’A Torre são os seguintes:
a) direcao@atorre.pt (para todos os assuntos relacionados com a direção

executiva)
b) direcaopedagogica@atorre.pt (para todos os assuntos relacionados com a
ação educativa)
c) geral@atorre.pt (para informações, pré-inscrições, candidaturas espontâneas)
d) tesouraria@atorre.pt (para pagamentos de propinas, faturas e matrículas)
e) autorizacoes@atorre.pt (para autorizações de saída da escola)
2. Os contactos telefónicos d’A Torre são os seguintes:

a) (00351) 92 904 3649
b) (00351) 21 301 0133

c) (00351) 213 011 407
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Artigo 58.º
Horários das atividades e níveis de ensino
1. As atividades do Jardim de Infância e dos 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico começam
às 9h00.

2. Nos dias em que as crianças e/ou alunos tiverem aulas de Educação Física às 9h00,
estes deverão estar nas instalações d’A Torre impreterivelmente às 8h45, para que

possa ser assegurado o seu transporte até às instalações da Faculdade de
Motricidade Humana, onde são ministradas as aulas dessa disciplina.

3. As atividades do Jardim de Infância terminam às 16h00.
4. As atividades do 1.º ciclo do Ensino Básico terminam às 17h00.
5. As atividades do 2.º ciclo do Ensino Básico terminam de acordo com o previsto no
horário disponibilizado no início de cada ano letivo.
6. A partir das 17h30 e até às 19h00 será cobrado serviço de prolongamento do tempo
de permanência na escola.

Artigo 59.º
Serviço de prolongamento do tempo de permanência na escola
1. O serviço de prolongamento do tempo de permanência na escola consiste na
guarda das crianças e alunos, entre as 17h30 e as 19h00.

2. O serviço de prolongamento do tempo de permanência na escola pode ser subscrito
para um dia ou por todo um mês de calendário.
3. O valor do prolongamento do tempo de permanência na escola é definido
anualmente e indicado nas Normas de Frequência d’A Torre.
4. O valor da mensalidade ou do dia avulso de prolongamento do tempo de
permanência na escola é devido na íntegra, ainda que as crianças e/ou alunos
sejam recolhidos antes do início ou do termo do período de prolongamento.

5. Por cada período de meia hora em que a criança ou aluno permaneça na escola
após o termo do período de prolongamento do tempo de permanência na escola,

será devido um valor de acréscimo, definido anualmente e indicado nas Normas de
Frequência d’A Torre.

6. Os valores devidos pelo serviço de prolongamento do tempo de permanência na
escola serão cobrados, no mês a que dizem respeito, conjuntamente com a propina
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de frequência, devendo ser pagos nos mesmo prazos previstos para o pagamento

desta última.
7. A falta de pagamento do serviço de prolongamento do tempo de permanência na

escola dentro do prazo referido no número anterior implica a aplicação de uma
penalidade de 10% sobre o serviço não pago.
8. A cessação do serviço de prolongamento do tempo de permanência na escola deve
ser comunicada pelos pais ou encarregados de educação à Direção Executiva, por
escrito, até ao dia 15 do mês anterior ao da pretendida cessação do serviço, sob
pena de ser devido o pagamento do valor do serviço correspondente ao mês da
respetiva cessação.

Artigo 60.º
Horário de recreio e almoço
1. No Jardim de Infância os recreios funcionam entre as 11h00 e as 12h00, as 13h00

e as 14h00 e as 15h00 e as 15h30.
2. No 1.º ciclo do Ensino Básico os recreios funcionam entre as 10h30 e as 11h00,

entre as 13h00 e as 14h00 e entre as 15h30 e as 16h00.
3. No 2.º ciclo do Ensino Básico os recreios funcionam, no período da manhã, entre as
10h30 e as 11h00 e, no período da tarde, de acordo com o previsto no horário
disponibilizado no início de cada ano letivo.
4. A hora de almoço decorre para todas as crianças entre as 12h00 e as 13h30.

Artigo 61.º
Entradas e saídas d’A Torre
1. Os pais e encarregados de educação são sempre bem-vindos À Torre, desde que

não interfiram com o bom desenvolvimento das atividades letivas.
2. Durante o período de funcionamento da escola não é permitida a saída a qualquer

criança ou aluno, salvo se for acompanhado pelos pais ou encarregado de educação
ou por quem estes designarem por declaração escrita.
3. As crianças e alunos serão apenas entregues aos pais e encarregados de educação
ou aos adultos que os primeiros tenham designado por declaração escrita.
4. Em casos excecionais, os pais ou encarregado de educação poderão enviar um email com o nome completo e número do cartão de cidadão ou bilhete de identidade
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do adulto que receberá a criança ou aluno para autorizacoes@atorre.pt, devendo

depois esse adulto apresentar o seu documento de identificação ao responsável da
escola.

5. A entrega das crianças ou dos alunos poderá ser recusada sempre que existam
dúvidas relativamente à identidade da pessoa que as pretende recolher ou se
observem comportamentos suspeitos de comprometerem os superiores interesses
das crianças.
6. À chegada à escola, as crianças e os alunos devem ser entregues a um funcionário
d’A Torre e nunca deixadas à entrada ou no pátio da escola.
7. Sempre que uma criança ou um aluno sair d’A Torre a partir das 17h30, o adulto que

recolher a criança ou aluno deverá assinar a folha de registo indicando a hora de
saída da mesma.

8. Depois de entregues, as crianças e alunos ficam sob a responsabilidade do adulto
que as recolheu mesmo que permaneçam nas instalações d’A Torre, cabendo a este

adulto zelar pela segurança e pelo bem-estar dessas crianças e alunos.

Artigo 62.º
Propinas e mensalidades
1. Pela matrícula ou renovação de matrícula de cada criança ou aluno no novo ano
letivo é devida a propina de matrícula ou de renovação de matrícula, a definir e
publicar anualmente nas Normas de Frequência d’A Torre antes do início do período
de inscrições.
2. O valor anual da propina de frequência devida pelos serviços prestados pel’A Torre

é definido antes do período das matrículas e renovações de matrículas.
3. O valor anual da propina de frequência poderá ser atualizado na pendência do ano

letivo, se ocorrer atualização das tabelas salariais previstas no contrato coletivo de
trabalho que regulamenta o setor do ensino particular e cooperativo, sendo a propina
atualizada com base na percentagem média de aumento dos salários mínimos de
todos os níveis salariais previstos naquela tabela, a aplicar à mensalidade
correspondente ao mês em que se verificar a aplicação da nova tabela salarial e às
mensalidades subsequentes.
4. Sem prejuízo da possibilidade de pagamento de uma só vez ou de antecipação de

pagamento, a propina de frequência poderá ser paga em 11 (onze) mensalidades,
nos seguintes prazos:
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a) 1.ª Mensalidade – para as novas crianças ou alunos, esta mensalidade é paga

no ato de matrícula; e para as crianças ou alunos que renovarem matrícula, esta
mensalidade é paga no mês de julho dos anos em que se requerer cada uma

das renovações de matrícula;
b) 2.ª Mensalidade – 1 a 8 de setembro;
c) 3.ª Mensalidade – 1 a 8 de outubro;
d) 4.ª Mensalidade – 1 a 8 de novembro;
e) 5.ª Mensalidade – 1 a 8 de dezembro;
f)

6.ª Mensalidade – 1 a 8 de janeiro;

g) 7.ª Mensalidade – 1 a 8 de fevereiro;

h) 8.ª Mensalidade – 1 a 8 de março;
i)

9.ª Mensalidade – 1 a 8 de abril;

j)

10.ª Mensalidade – 1 a 8 de maio;

k) 11.ª Mensalidade – 1 a 8 de junho.

5. O valor da propina de frequência inclui:
a) Atividades regulares;
b) Assistência de um psicólogo;
c) Algum material para atividades de expressão plástica (designadamente tintas,
papel cenário, cartolinas, etc.);
d) Expressão/Educação Musical com professores especializados em cada ciclo;
e) Expressão Físico-Motora/Educação Física, na Faculdade de Motricidade

Humana, com professores especializados em cada ciclo (transporte incluído);
f)

Expressão Dramática com professores especializados em cada ciclo;

g) Inglês (a partir dos 4 anos) com professores especializados;
h) Filosofia com crianças (a partir dos 5 anos) com apoio de professor
especializado;
i)

Seguro Escolar;

j)

Algum material de desgaste (designadamente lãs, tecidos, barro, massa de
moldar, cordas, elásticos, giz, etc.).

6. O valor da propina de frequência não inclui:

a) Atividades extracurriculares;
b) Manuais escolares e material didático editado pela escola (ex. histórias de

Matemática, cadernos de fichas de Matemática, cadernos de textos de
Português, novelas do programa de Filosofia);

c) Prolongamento;
d) Transporte para visitas de estudo;
e) Entradas em museus, exposições ou espetáculos pagos para crianças;
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f)

Espetáculos realizados por profissionais que se deslocam à escola;

g) Semanas de acantonamento a partir do 2.º ano de escolaridade (os preços são
variáveis de ano para ano e são cobrados no mês em que ocorre o

acantonamento).
9. O não pagamento de qualquer mensalidade até ao termo do prazo respetivo importa
a aplicação de uma multa única de 10% sobre o valor não pago, que se vence
imediatamente.
10. A mora no pagamento de qualquer mensalidade que se prolongue por mais de 30
(trinta) dias confere à escola o direito de suspender a frequência da criança ou aluno,
mediante comunicação por escrito aos respetivos pais ou encarregado de educação.

11. As faltas da criança ou aluno, justificadas ou não, não dão origem a qualquer
desconto ou diminuição na propina de frequência.

12. A desistência de frequência ou a matrícula no decurso do ano letivo não conferem
direito ao reembolso das quantias já pagas nem desobriga do pagamento de

prestações vencidas e vincendas, salvo motivos fundamentados a avaliar pela
Direção Executiva d’A Torre.
13. Em caso de desistência de frequência d’A Torre, tal facto deverá ser comunicado
por escrito na secretaria da escola, até ao dia 15 do mês anterior àquele em que
deixará de se verificar a frequência.
14. O incumprimento do prazo referido no número anterior implica o pagamento da
totalidade da mensalidade da propina de frequência do mês em que esta deixar de
se verificar, bem como dos serviços de prolongamento do tempo de permanência
na escola, alimentação fornecida pela escola, refeitório ou outros serviços
adicionais, que se encontrem em vigor em relação a essa criança ou aluno,
correspondentes ao mês da cessação da frequência.
15. No início de cada ano letivo, cada aluno contribui com um valor definido anualmente
e publicado nas Normas de Frequência d’A Torre, para a criação de Cooperativas
de Sala, destinado à aquisição de material extra e/ou promoção de iniciativas
educativas que sejam propostas e discutidas pelos alunos ao longo do ano letivo.

Artigo 63.º
Alterações ao Tempo ou Modo de Lecionação
1.

Caso, após a matrícula ou renovação da matrícula, as autoridades públicas
imponham períodos de suspensão das atividades presenciais ou alterem o modo
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como os estabelecimentos de ensino prestam o serviço educativo, entender-se-á

que isso não justifica qualquer alteração à propina de frequência já definida.
2.

Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Direção Executiva d’A Torre poderá,

em função do impacto das imposições referidas no número anterior e das
possibilidades do estabelecimento de ensino, conceder alguma redução da propina
de frequência ou outro benefício às famílias.
3.

No caso dos serviços facultativos, quando, por força de algumas das situações
referidas no número 1, A Torre fique impedida de os prestar, o período em que não
forem prestados não será cobrado, salvo nos casos em que o curto tempo de
interrupção ou as regras de cobrança desse serviço e as condições da sua

prestação e funcionamento indiquem expressamente o contrário.
4.

Quando os serviços facultativos tiverem sido pagos antes da sua prestação, o

montante pago a mais nos termos do número anterior será imputado às
mensalidades da propina de frequência já vencidas e ainda não pagas ou às

vincendas. Estando a propina de frequência integralmente paga, as quantias
devidas serão devolvidas aos pais ou encarregados de educação no mês seguinte
àquele em que os serviços deviam ter sido prestados.

Artigo 64.º
Atividades Extracurriculares
1. As atividades extracurriculares iniciam-se no primeiro dia de outubro de cada ano
letivo.
2. As atividades extracurriculares são de caráter facultativo e decorrem após o termo

das atividades letivas diárias.
3. No início de cada ano letivo é disponibilizada, na página da internet d’A Torre,

informação sobre as modalidades de atividades previstas, horários, preços, prazos
e condições de inscrição e participação, bem como os contactos dos professores
junto dos quais os pais e encarregados de educação devem realizar a inscrição.
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Artigo 65.º
Refeitório, ementas e refeições
1. As crianças e alunos que tomem refeições na escola têm de o fazer no refeitório, à
exceção das crianças do Jardim de Infância, que tomam as refeições nas respetivas

salas.
2. As crianças e alunos podem levar a sua própria alimentação para a escola ou

receber alimentação fornecida pela escola.
3. A opção pela alimentação fornecida pela escola implica o pagamento do valor das

refeições, que é indicado nas Normas de Frequência d’A Torre e atualizado
anualmente.
4. Não é cobrado o valor das refeições dos 3.º e seguintes filhos de famílias que
tenham três ou mais filhos a frequentar a escola ao mesmo tempo e que tenham
optado, relativamente a todos eles, pela alimentação fornecida pela escola.
5. Em caso de falta justificada da criança ou aluno superior a cinco dias úteis seguidos,
o valor da refeição avulsa correspondente a cada dia de falta será descontado ao

valor da mensalidade da alimentação fornecida pela escola desse mês.
6. As ementas semanais são revistas por nutricionistas da Hazard Analysis and Critical

Control Point (HACCP) e publicadas na página de internet d’A Torre até sexta-feira
da semana anterior.
7. As crianças e alunos que não optem pela alimentação fornecida pela escola, mas
façam a sua refeição na escola com a sua própria alimentação, estarão sujeitos ao
pagamento do serviço de refeitório, indicado nas Normas de Frequência d’A Torre.
8. As crianças e alunos que optem pela alimentação fornecida pela escola ou que
estejam sujeitos ao pagamento do serviço de refeitório nos termos dos números

anteriores têm direito ao uso e à lavagem da loiça da escola, a pão e a uma peça de
fruta a meio da manhã.

9. Os valores devidos pelo serviço de almoço fornecido pela escola e pelo serviço de
refeitório serão cobrados, no mês a que dizem respeito, conjuntamente com a

propina de frequência, devendo ser pagos nos mesmo prazos previstos para o
pagamento desta última.
10. A falta de pagamento do serviço de almoço fornecido pela escola ou do serviço de
refeitório dentro do prazo referido no número anterior implica a aplicação de uma
penalidade de 10% sobre o valor não pago.
11. A cessação do serviço de almoço fornecido pela escola deve ser comunicada pelos
pais ou encarregado de educação à Direção Executiva, por escrito, até ao dia 15 do

mês anterior ao da pretendida cessação do serviço, sob pena de ser devido o
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pagamento da totalidade do valor do serviço correspondente ao mês da respetiva

cessação.

Artigo 66.º
Depósitos e guardas de bens das crianças e dos alunos
1. Os pais e encarregados de educação deverão disponibilizar aos seus filhos e
educandos o material escolar que previamente seja solicitado pelas equipas
educativas.
2. A Torre não se responsabiliza pelas trocas, esquecimentos ou perdas de objetos de
valor e objetos não identificados.
3. Para evitar que a roupa das crianças e alunos seja perdida, os pais ou encarregados
de educação devem enviá-la identificada com o nome da respetiva criança ou aluno.

4. Todas as peças de roupa deixadas na escola e não reclamadas no final de cada
período serão entregues a uma instituição de solidariedade social.

5. Não é permitido o uso de telemóveis por parte das crianças e dos alunos nas
instalações d’A Torre.

Artigo 67.º
Constituição das turmas
1. Na formação dos grupos do Jardim de Infância e na composição das turmas de 1.º
e 2.º ciclos é dada prioridade às crianças e alunos que já frequentavam A Torre no
ano letivo anterior.
2. As turmas do 1.º ano dos 1.º e 2.º ciclos serão preferencialmente compostas por
alunos que já frequentavam A Torre e por alunos novos, de modo a melhor integrar
estes últimos.

3. Na transição de ano letivo dentro de cada ciclo de ensino, as turmas já existentes
serão preferencialmente mantidas, devendo ser individualmente discutidos com

alunos e pais e encarregado de educação os casos em que tal manutenção não
possa ou não deva ser assegurada.
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Artigo 68.º
Aulas de Expressão Motora e Educação Física
1. As aulas de Expressão Motora e Educação Física são ministradas nos termos do
protocolo celebrado entre a Cooperativa A Torre e a Faculdade de Motricidade

Humana da Universidade de Lisboa (FMH).
2. De acordo com o referido protocolo, a FMH integrará as crianças da educação pré-

escolar e os alunos do 1.º e do 2.º ciclos d’A Torre nas aulas práticas dos alunos do
Mestrado em Ensino e Educação Física e da Licenciatura de Reabilitação

Psicomotora, de acordo com os objetivos previstos no Plano Nacional de Educação
Física.
3. O transporte das crianças e alunos até às instalações da FMH é assegurado pel’A
Torre, de acordo com o horário das aulas acordado previamente entre as duas
partes.

Artigo 69.º
Visitas de Estudo
1. Entendem-se por visitas de estudo as atividades curriculares intencional e

pedagogicamente

planeadas

pelos

docentes

destinadas

à

aquisição,

desenvolvimento ou consolidação de aprendizagens, realizadas fora do espaço

escolar, tendo em vista alcançar as áreas de competências, atitudes e valores
previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

2. As visitas de estudo são planeadas e organizadas pelos Coordenadores de Ciclos,
segundo as propostas de educadores e/ou professores.
3. No planeamento e organização das visitas de estudo, devem respeitar-se as
seguintes regras:
a) Obter a autorização prévia da Direção Pedagógica;
b) Obter o consentimento expresso dos pais ou encarregado de educação;
c) Respeitar as regras constantes da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, na sua redação

atual, que estabelece o regime jurídico do transporte coletivo de crianças e de
transporte escolar;

d) Garantir o cumprimento dos rácios seguintes:
a. Um educador ou professor por cada dez crianças ou alunos da educação
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, com um mínimo de dois
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educadores ou professores, podendo a Direção Pedagógica substituir um

dos responsáveis pela visita por outro trabalhador a exercer funções na
escola, desde que se garanta o mínimo de um docente por atividade, que

deverá ser obrigatoriamente professor dos alunos envolvidos;
b. Um professor por cada quinze alunos do 2.º ciclo do ensino básico, com
um mínimo de dois professores, podendo a Direção Pedagógica
substituir um dos responsáveis pela visita por outro trabalhador a exercer
funções na escola, desde que se garanta o mínimo de um docente por
atividade, que deverá ser obrigatoriamente professor dos alunos
envolvidos.

4. A Torre dará conhecimento aos pais e encarregados de educação de todas as visitas
que se realizarem e solicitar-lhes-á autorização escrita para a participação dos

respetivos filhos ou educandos.

Artigo 70.º
Prevenção da Saúde e Segurança
1. A vigilância médica das crianças e alunos é da responsabilidade dos pais e
encarregados de educação, devendo estes informar A Torre de todos os aspetos
que considerem relevantes para o melhor acompanhamento das crianças ou alunos,
podendo essa informação merecer reserva de confidencialidade.
2. O cumprimento do Plano Nacional de Vacinação é da responsabilidade dos pais e
encarregados de educação.
3. A Torre dará nota aos pais e encarregados de educação de qualquer facto ou

situação que considere relevante em matéria de saúde e desenvolvimento das
crianças ou alunos.

4. Os pais e encarregados de educação devem informar A Torre sempre que o seu
filho ou educando tenha contraído uma doença contagiosa e sempre que detetem
alterações no seu estado de saúde.
5. São impedidos de frequentar temporariamente A Torre as crianças, alunos e
colaboradores docentes e não docentes afetados por doenças transmissíveis que
originem evicção escolar, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 3/95, de 27
de janeiro.

6. Os prazos de afastamento temporário da frequência escolar e demais atividades
desenvolvidas n’A Torre são os indicados naquele Decreto Regulamentar.
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7. As crianças, alunos, docentes e pessoal não docente devem, decorridos os referidos

prazos, apresentar declaração médica comprovativa da ausência de risco de
contágio.

8. Para além do disposto no número anterior, não poderão de igual forma frequentar A
Torre as crianças e alunos e colaboradores docentes e não docentes que tenham
conjuntivite, monílias, diarreia, febre e vómitos ou outras doenças, não previstas no
referido Decreto Regulamentar, que os incapacitem de frequentar ou colaborar nas
atividades escolares ou sejam transmissíveis aos demais membros da comunidade
escolar.
9. Caso a criança ou aluno tenha estado ausente por doença de evicção não

obrigatória, dispensar-se-á a apresentação de declaração se, de modo manifesto,
tiverem sido cumpridos os tempos de ausência clinicamente recomendados

preferencialmente pelo médico de família ou pelo médico que acompanhou a criança
ou aluno.

10. Quando a criança ou aluno contraia doença infetocontagiosa, os pais ou
encarregado de educação deverão comunicar À Torre a natureza da doença
contraída, a fim de poderem ser tomadas as medidas necessárias e convenientes.
11. Os medicamentos que os pais ou encarregados de educação pretendam que sejam
ministrados na escola devem ser sempre acompanhados de receita médica e
entregues por aqueles aos educadores e professores ou na secretaria da escola.
12. Sempre que se detete que a criança ou aluno apresenta febre igual ou superior a

37,5 graus centígrados, A Torre informará imediatamente os pais ou encarregado
de educação por telefone e poderá administrar um antipirético se os pais ou

encarregado de educação o autorizarem, por email ou SMS ou outro modo de
comunicação escrita.
13. Os pais e encarregados de educação podem subscrever, no ato de matrícula,
documento de autorização de administração de antipirético.
14. Em caso de acidente ou doença súbita da criança ou aluno, ser-lhe-ão prestados,
de imediato, os primeiros socorros e este será encaminhado para o estabelecimento
hospitalar mais próximo ou, se necessário, chamada uma ambulância, avisando-se

os pais ou encarregado de educação logo que esteja assegurada a execução
daqueles procedimentos.

15. No caso previsto no número anterior, um dos pais ou o encarregado de educação
devem, com a maior brevidade possível, dirigir-se para o local onde se encontrar a

criança ou aluno, garantindo-se, até à chegada daquele, o acompanhamento da
mesma por um elemento da equipa d’A Torre.
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16. São proibidas na escola todas as guloseimas que facilmente passem de boca em

boca, designadamente, rebuçados, pastilhas elásticas, gomas.
17. Para evitar intoxicações alimentares e alergias, os bolos, doces e bebidas levados

para a escola para aniversários ou outras festas devem obedecer aos seguintes
critérios:
a) Ser totalmente isentos de cremes de ovos, natas, coberturas de claras cruas e
corantes;
b) Não conter ovos crus (exemplos: mousses, salames, etc.).
18. Os pais e encarregados de educação devem comunicar por escrito qualquer
alteração na rotina diária dos seus filhos ou educandos, devendo entregar tal

comunicação aos educadores e professores responsáveis ou na secretaria.

Artigo 71.º
Captação de som e imagem
1. Não é permitida a captação de som e imagem dentro do recinto d’A Torre ou em
visitas de estudo sem autorização prévia da Direção Executiva.

2. Os detentores de originais ou cópias de gravações realizadas em violação do
disposto no número anterior ficam obrigados a eliminá-las.
3. Em caso de incumprimento desta norma será aplicada a legislação em vigor,
nomeadamente em matéria penal.

Capítulo VII – Avaliação

Artigo 72.º
Avaliação Interna e Externa
1. A avaliação interna das aprendizagens compreende, de acordo com a finalidade que
preside à recolha de informação, as modalidades formativa e sumativa e é da
responsabilidade dos educadores, professores e da Direção Pedagógica.
2. Na educação pré-escolar a avaliação assume um caráter descritivo, sendo um
processo contínuo que coloca a criança no centro do seu próprio processo de
desenvolvimento.

Constitui

um

elemento
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de

apoio

estratégico

ao

desenvolvimento/regulação da ação educativa, permitindo, por um lado, analisar o

percurso efetuado, na sua globalidade e, por outro lado, perspetivar o futuro.
3. O relatório final de avaliação do projeto desenvolvido no Jardim de Infância,

elaborado pelo educador, deverá ficar acessível para consulta n’A Torre.
4. Na avaliação interna das aprendizagens no ensino básico são envolvidos os alunos,
privilegiando-se um processo de autorregulação das suas aprendizagens.
5. A avaliação externa das aprendizagens no ensino básico é da responsabilidade dos
serviços ou organismos do Ministério da Educação, compreendendo n’A Torre,
apenas as provas de aferição.
6. Os procedimentos específicos a observar no desenvolvimento da avaliação externa

das aprendizagens no ensino básico são objeto de regulamentação própria, a
aprovar por despacho do membro do governo responsável pela área da educação.

7. Compete à Direção Pedagógica definir os procedimentos que permitam assegurar
a complementaridade entre a informação obtida através da avaliação externa e da

avaliação interna das aprendizagens, em harmonia com as finalidades definidas no
diploma que estabelece os princípios da avaliação do ensino e da aprendizagem.
8. As normas e os procedimentos específicos relativos à realização das provas de
aferição e de avaliação externa, bem como a sua identificação e duração, são objeto
de regulamento a aprovar por despacho do membro do Governo responsável pela
área da educação.
9. As provas identificadas no número anterior realizam-se nas datas previstas no

despacho do Ministério responsável pela área da educação que determina o
calendário de provas e exames.

Artigo 73.º
Intervenientes no Processo de Avaliação
1. No processo de avaliação das aprendizagens são intervenientes:
a) O aluno;
b) O professor titular de turma e o conselho de docentes no 1.º ciclo;
c) O conselho de turma no 2.º ciclo;
d) As equipas educativas;
e) Os docentes de educação especial e outros profissionais que acompanhem o

desenvolvimento do processo educativo do aluno;
f)

Os pais e encarregados de educação;

g) Os serviços e organismos do Ministério da Educação.
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2. No processo de avaliação, na sua vertente central de promoção das aprendizagens,

cabe aos intervenientes, na medida do seu contributo específico, uma participação
ativa e responsável no desenvolvimento de um percurso educativo de qualidade.

3. Aos professores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação
compete, designadamente, através da modalidade de avaliação formativa, em
harmonia com as orientações definidas pelos órgãos com competências no domínio
pedagógico-didático:
a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todas as
crianças e alunos;
b) Fornecer informação às crianças, alunos, pais e encarregados de educação

sobre o desenvolvimento das aprendizagens;
c) Reajustar, quando necessário, as práticas educativas orientando-as para a

promoção do sucesso educativo.
4. Para

efeitos

de

acompanhamento

e

avaliação

das

aprendizagens,

a

responsabilidade, no 1.º ciclo, é dos professores titulares de turma, em articulação
com outros professores da turma, ouvido o conselho de docentes, sendo no 2.º ciclo,
do conselho de turma, sob proposta dos professores de cada disciplina e, em ambas
as situações, segundo os critérios aprovados pela Direção Pedagógica no início do
ano letivo.
5. Compete à Direção Pedagógica, com base em dados regulares da avaliação das
aprendizagens e noutros elementos apresentados pelos professores titulares de

turma ou pelos diretores de turma, bem como pela equipa multidisciplinar, mobilizar
e coordenar os recursos educativos existentes, com vista a desencadear respostas

adequadas às necessidades das crianças e alunos.
6. As respostas às necessidades das crianças e alunos, enquanto medidas de
promoção do sucesso educativo, devem ser pedagogicamente alinhadas com
evidências do desempenho, assumindo, sempre que aplicável, um caráter
transitório.
7. A Direção Pedagógica deve ainda garantir o acesso à informação e assegurar as
condições de participação dos alunos e dos encarregados de educação, dos

educadores e professores, e de outros profissionais intervenientes no processo.
8. Aos serviços e organismos do Ministério da Educação compete, especificamente no

âmbito da avaliação externa, providenciar atempadamente informação de qualidade
decorrente do processo de avaliação, de forma a contribuir para a melhoria das

aprendizagens e para a promoção do sucesso educativo.
9. Todos os alunos participam no processo de avaliação através da autoavaliação que
obedecerá aos seguintes princípios:
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a) Ter caráter formativo;

b) Obedecer aos parâmetros definidos pelo corpo docente antes do início do ano
letivo, abrangendo os domínios dos conhecimentos, das capacidades e das

atitudes.
10. Os pais e encarregados de educação participam no processo de avaliação:
a) Fornecendo à escola dados que considerem relevantes, relativos ao percurso
escolar do filho ou educando;
b) Tomando conhecimento dos critérios de avaliação contínua de cada disciplina,
dos resultados obtidos nos exercícios escritos ou noutros trabalhos escolares, e
da evolução escolar/educativa do filho ou educando;

c) Mantendo diálogo frequente com o professor titular de turma ou diretor de turma,
participando na implementação de projetos e planos de estudo, de recuperação

e acompanhamento do aluno.

Artigo 74.º
Critérios de Avaliação
1. A Direção Pedagógica da escola, enquanto órgão regulador do processo de
avaliação das aprendizagens, define os critérios de avaliação, que constam no

Projeto Educativo da Escola, de acordo com as prioridades e opções curriculares,
tendo em conta, designadamente:
a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;
b) As Aprendizagens Essenciais;
c) Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível
da consolidação, aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens
Essenciais.

2. A Direção Pedagógica deve garantir a divulgação dos critérios de avaliação junto
dos diversos intervenientes.

Artigo 75.º
Medidas de promoção do sucesso educativo no ensino básico
Com o objetivo de promover um ensino de qualidade para todos, combater o insucesso
escolar, num quadro de valorização da igualdade de oportunidades e do aumento da
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eficiência e qualidade da escola, A Torre adota como medidas de promoção do sucesso

educativo:
a) Duas horas semanais de apoio ao estudo em diferentes áreas disciplinares com
apoio do professor;
b) Redução do número de alunos por turma (entre 15-20);

c) Sempre que necessário, um professor de apoio por ano de escolaridade, no 1.º
ciclo, no sentido de dar um acompanhamento mais individualizado e de reforçar

as aprendizagens dos alunos que precisem de consolidá-las;
d) Equipa multidisciplinar de apoio à inclusão e promoção do sucesso educativo;
e) Professores especialistas em áreas expressivas: plástica, dramática, físicomotora e musical;
f)

Pelo menos duas horas diárias de tempo livre para brincar.

Capítulo VIII – Disposições Finais

Artigo 76.º
Consulta do Regulamento Interno
O Regulamento Interno da escola é de divulgação obrigatória a todos os membros da

comunidade escolar e, para tal, encontra-se disponível para consulta permanente no
site e nas instalações d’A Torre.

Artigo 77.º
Omissões
Em tudo o que o presente Regulamento Interno seja omisso, deverá observar-se a lei
geral, a regulamentação específica para a matéria em causa e as decisões do órgão de
gestão e administração da escola e da Direção Pedagógica.
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Artigo 78.º
Revisão do Regulamento Interno
O Regulamento Interno poderá ser revisto a qualquer momento, mediante apresentação
de proposta pela Direção Executiva, a submeter a aprovação da Assembleia

Cooperativa, ouvida a Direção Pedagógica.

Artigo 79.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento Interno da escola entra em vigor no dia 1 de setembro de
2020, data em que deixa de se aplicar o Regulamento Interno 2014/2015.
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