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Revisto e aprovado pelos Diretores Pedagógicos em 1 setembro 2022.  

Direção da Associação Pedagógica "As Descobertas"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para facilitar a leitura, e apenas quando não é possível adotar linguagem neutra, são utilizadas palavras no 

masculino para designar, indistintamente, os géneros masculino e feminino.  

  

O termo “aluno” é utilizado como referência a todas as crianças e jovens que frequentam a escolaridade, 

bem como às crianças na educação Pré-Escolar.  

  

O termo “Pais/EE” é utilizado como referência a pais e encarregados de educação.  
 
O termo “Escola” poderá ser utilizado como referência ao Externato 
 
O termo “Dir. Ped.” é utilizado como referência a Direção Pedagógica. 
 
O termo “P. Base” é utilizado como referência a Professor de Base. 
 
A sigla “ME” é utilizada como referência a Ministério da Educação. 
 
A sigla “TPC” é utilizada como referência a trabalho para casa. 
 
A sigla “CRE” é utilizada como referência ao Centro de Recursos Educativos. 
 
A sigla “PE” é utilizada como referência ao Projeto Educativo. 
 
A sigla “PC” é utilizada como referência ao Projeto Curricular. 
 
A sigla “PIA” é utilizada como referência ao Processo Individual do Aluno. 
 
A sigla ”EPC” é utilizada como referência aos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. 
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*Artigo 37.º  

Autonomia pedagógica 

1 — A autonomia pedagógica consiste no direito reconhecido às escolas de tomar decisões 

próprias nos domínios da organização e funcionamento pedagógicos, designadamente da 

oferta formativa, da gestão de currículos, programas e atividades educativas, da avaliação, 

orientação e acompanhamento dos alunos, constituição de turmas, gestão dos espaços e 

tempos escolares e da gestão do pessoal docente. 

 

CAP. I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

ARTº 1º - ÂMBITO  
  

Este regulamento estabelece as normas de funcionamento e de atuação de toda a comunidade educativa, 

definidas nos seus Projetos Educativo (PE) e Curricular (PC). 

 

Na redação deste documento foram tidos em conta os normativos legais aplicáveis, de modo especial o DL 

152/2013*, que fornece o quadro conceptual para a gestão autónoma das escolas do Ensino Particular e 

Cooperativo. O presente regulamento foi aprovado pelo órgão competente da Associação Pedagógica “As 

Descobertas” e constitui o Regulamento Interno do Externato “As Descobertas”, adiante designado 

abreviadamente por Externato, estabelecimento de ensino propriedade da mencionada Associação, sem fins 

lucrativos, que se constituiu por escritura pública no dia 13 de novembro de 1978 e cujos estatutos foram 

publicados no Diário da República no dia 5 de janeiro de 1979.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTº 2º - NÍVEIS DE ENSINO  

 
O Externato desenvolve a lecionação dos seguintes níveis de ensino: 

a. Pré-Escolar 

b. 1º Ciclo 

c. 2º Ciclo  

d. 3º Ciclo 
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ARTº 3º - AUTONOMIA PEDAGÓGICA  
 

Todos os níveis de ensino do Externato são desenvolvidos em regime de autonomia pedagógica, autorizada 

por tempo indeterminado pelo Ministério da Educação (ME). O Externato tem o Alvará de funcionamento 

nº 2210, emitido pelo ME, gozando de Autonomia Pedagógica por período de tempo indeterminado que 

lhe foi concedida por despacho de 3 de novembro de 1995 pelo Departamento de Educação Básica: 

1. o que inclui, designadamente, programas próprios e emissão de diplomas.  

2. Respeitadas as regras da autonomia pedagógica, as normas válidas para os 1º, 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico público são válidas para o lecionado no Externato, nomeadamente em relação ao 

plano de estudos. 

 
ARTº 4º - ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
1. No Externato é praticada a educação integrada através duma pedagogia relacional e ativa, 

concretizada pelo método open classroom e de trabalho em subgrupo. 

2. O Externato, os seus Docentes e Alunos integram-se na experiência pedagógica e a orientação 

submete-se aos objetivos e finalidades dos PE e PC do Externato, em cada momento em vigor. 
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CAP. II – DOS ÓRGÃOS DO EXTERNATO 

 

ARTº 5º - DOS ÓRGÃOS 
 

A existência de órgãos próprios do Externato funda-se na necessidade legal de responsabilização pedagógica 

e não colide com as competências próprias dos órgãos da Associação. 
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ART 6º - DIREÇÃO PEDAGÓGICA  
 

1. O Externato possui três Diretores Pedagógicos: um para o Pré-Escolar, um para o 1º Ciclo e um para 

os 2º e 3º Ciclos, que colaboram entre si de modo a concretizar as metas pedagógicas e curriculares. 

2. Com esta direção colabora um grupo de P. Base que ajudam à concretização das orientações 

pedagógicas.  

 
ARTº 7º - COMPETÊNCIAS DOS DIRETORES PEDAGÓGICOS  

 
Os Diretores Pedagógicos têm competência para assegurar a direção e a gestão pedagógica do Externato e 

ainda, designadamente para:  

a. representar a Escola perante o ME e outras entidades administrativas; 

b. distribuir o trabalho docente no início de cada ano letivo e alterá-lo sempre que as necessidades de 

funcionamento do Externato o justifiquem; 

c. zelar pela execução do PE, do PC do Externato e dos Planos de Trabalho dos Grupos e ainda do Plano 

Anual de Atividades;  

d. superintender às atividades escolares e extracurriculares;  

e. constituir e convocar os Conselhos Consultivos, nos termos do presente Regulamento; 

f. estabelecer a periodicidade e convocar as reuniões de preparação do trabalho docente e 

pedagógico; 

g. convocar e presidir aos atos escolares, às reuniões de Pais e Docentes; 

h. acompanhar o trabalho docente e o aproveitamento dos Alunos; 

i. zelar pela educação e disciplina dos Alunos; 

j. propor e autorizar a aquisição do material didático e pedagógico necessários;  

k. determinar a aplicação concreta das normas de avaliação, e respetiva adaptação às necessidades e 

aos meios do Externato, e garantir a divulgação dos critérios de avaliação para cada Ciclo e ano de 

escolaridade; 

l. mobilizar e coordenar os recursos e apoios educativos existentes, com vista a conseguir o sucesso 

educativo dos Alunos; 

m. exercer o poder disciplinar sobre o pessoal Docente e Não docente; 

n. atualizar e assegurar o cumprimento do Regulamento Interno; 

o. promover a formação contínua dos Docentes e Não docentes; 

p. assegurar a avaliação anual das atividades e órgãos do Externato; 

q. avaliar o desempenho do pessoal docente; 

r. proceder à seleção e admissão de novos Docentes; 

s. integrar como únicos elementos permanentes a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação 

Inclusiva (EMAEI) e designar os membros variáveis dessa equipa; 

t. zelar pelo bom cumprimento do RGPD – EU 2016/079. 
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ARTº 8º – CONSELHOS CONSULTIVOS 
 

1. São Conselhos Consultivos os conjuntos de Docentes que dão parecer a todas as solicitações feitas 

pelos Diretores Pedagógicos e têm como missão colaborar com este. 

2. São Conselhos Consultivos os seguintes: 

a. o Conselho Pedagógico; 

b. os Conselhos de P. Base; 

c. os Conselhos de Ciclo; 

d. os Conselhos de Área. 

 
ARTº 9º – CONSELHO PEDAGÓGICO 

 
1. O Conselho Pedagógico reúne-se por convocatória dos Diretores Pedagógicos / da Direção da 

Associação e é composto por todos os Docentes do Externato. 

2. São funções do Conselho Pedagógico: 

a. dar parecer sobre documentos elaborados pelos Diretores Pedagógicos/Direção da 

Associação; 

b. participar na elaboração do Plano Anual de Atividades; 

c. refletir sobre temas pedagógicos. 

 

ARTº 10º - CONSELHOS DOS PROFESSORES DE BASE 

 
1. Os Conselhos dos P. Base reúnem-se, quinzenalmente, no caso do Pré-Escolar e 1º Ciclo e, 

semanalmente, no caso dos 2º e 3º Ciclos e são compostos por todos os P. Base de cada Ciclo. 

2. São funções dos Conselhos dos P. Base: 

a. analisar e refletir sobre a dinâmica dos grupos; 

b. estabelecer estratégias de modificação ou reforço da dinâmica de grupo; 

c. analisar e estabelecer estratégias de ação junto dos Alunos e/ou com a colaboração da 

família, ou de técnicos especializados; 

d. analisar e propor soluções para toda a vida comunitária do Externato. 

 
ARTº 11º – CONSELHOS DE CICLO 

1. Os Conselhos de Ciclo reúnem-se quinzenalmente e são compostos por todos os Docentes do 

respetivo Ciclo, a partir do 2º Ciclo. 

2. São funções dos Conselhos de Ciclo: 

a. analisar a evolução dos grupos; 

b. analisar a evolução dos Alunos; 

c. estabelecer estratégias adequadas aos diagnósticos feitos pelo próprio Conselho quer dos 

grupos, quer dos Alunos; 
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d. calendarizar ações e atividades; 

e. calendarizar Provas Globais; 

f. definir critérios para observação do processo de ensino/aprendizagem 

 

ARTº 12º – CONSELHOS DE ÁREA 

1. Os Conselhos de Área reúnem-se por convocatória dos Diretores Pedagógicos e são compostos por 

todos os P. Base e por todos os Docentes da respetiva área. 

2. O Conselho de Área tem como função analisar e fazer o ponto de situação de toda a atividade letiva 

e estabelecer novas metas e novas articulações dentro de cada área. 

 
ARTº 13º – CONSELHOS ESCOLARES 

1. Para cada nível de ensino funciona um Conselho Escolar que reúne os Docentes desse nível. 

2. Os Conselhos Escolares reúnem-se sempre que são convocados pelos respetivos Diretores 

Pedagógicos. 

 

ARTº 14º - COMPETÊNCIAS DOS CONSELHOS ESCOLARES 

1. Os Conselhos Escolares reúnem-se no período das avaliações intercalares e no final de cada 

período, são compostos pelos Docentes do grupo e presididos pelo Diretor Pedagógico do Ciclo 

respetivo, sendo coadjuvado pelo P. Base. 

2. São funções do Conselho Escolar: 

a. analisar os dados qualitativos e quantitativos da avaliação fornecidos pelos Docentes; 

b. aprovar os níveis atribuídos aos Alunos em cada área disciplinar. 

3. Por razões de natureza pedagógica e de acompanhamento da evolução global do Externato, é 

admissível a reunião simultânea dos Conselhos Escolares de vários níveis de ensino. 

 

ARTº 15º - PROFESSORES DE BASE 

São P. Base aqueles que possuam habilitação e experiência profissional adequadas a tais funções e que 

hajam sido expressamente nomeados para tais cargos pelos Diretores Pedagógicos. Serão sempre Docentes 

a tempo completo. 

 
ARTº 16º - COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR DE BASE 

Ao P. Base compete as seguintes atribuições: 

a. ser responsável pelo funcionamento do seu grupo; 

b. promover a integração de Alunos novos no grupo e na Escola; 

c. colaborar diretamente com o Diretor Pedagógico do seu Ciclo; 

d. conhecer, cumprir e executar as diretrizes dos Planos Educativo e Curricular de Escola; 
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e. assegurar, de acordo com o Diretor Pedagógico do seu Ciclo, o relacionamento aberto e 

colaborante com os Pais/EE, da forma mais ágil e adequada; 

f. participar em todas as reuniões dos Conselhos do seu Ciclo, do Conselho Pedagógico e do 

Conselho dos P. Base; 

g. preparar a participação do seu grupo nas atividades festivas da Escola; 

h. coordenar/elaborar e implementar o Plano de Trabalho de Grupo; 

i. acompanhar questões disciplinares; 

j. refletir com o Diretor Pedagógico do seu Ciclo, nas reuniões semanais, sobre a vida do 

grupo; 

k. informar os Pais/EE, sempre que necessário, da evolução dos seus educandos; 

l. elaborar relatórios de todas as entrevistas com os Pais/EE; 

m. coordenar a elaboração das medidas de recuperação curriculares; 

n. participar nas reuniões dos Conselhos Escolares do seu grupo; 

o. coordenar o preenchimento das Fichas de Informação Intercalar e Trimestral; 

p. ser responsável pelo bom funcionamento do recreio das horas do almoço, um dia por 

semana, inclusive pela vigilância dos Alunos que, por qualquer razão, tenham de 

permanecer nas salas de aula, não podendo, por isso, ausentar-se da Escola, a não ser em 

situação de emergência, delegando noutro P. Base essas funções; 

q. zelar pelo bom cumprimento do RGPD – EU 2016/079. 
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CAP. III – DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

ARTº 17º - SEDE 

1. O Externato funciona na sede da Associação sita na Rua Capitão-Mor Pedro Teixeira, nº 11, 1400-

041 - Lisboa. 

2. O Externato poderá ter as suas instalações mudadas por determinação da Associação. 

 
ARTº 18º - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

O Externato funciona de 2ª a 6ª feira das 7:30h às 18:30h, sendo que o horário de trabalho a praticar pelo 

pessoal ao seu serviço será o que constar dos respetivos horários afixados nos lugares próprios e que se 

encontram legalizados pelas autoridades administrativas competentes. 

1. Horários das atividades letivas: 

a. Pré-Escolar e 1º ano - das 9:00h às 12:00h e das 13:30h às 15:50h; 

b. 2º/3º/4º anos - das 8:30h às 12:00h e das 13:30h às 15:50h; 

c. 2º Ciclo – segunda/terça/quinta/sexta – das 8:20h às 12:25h; das 13:30h às 16:10h;  

   quarta – das 8:20h às 12:25h; 

d. 3º Ciclo – segunda/terça/quinta/sexta – das 8:20h às 12:25h; das 13:30h às 16:10h; 

   quarta – das 8:20h às 13:20h. 

2. Horários dos Recreios: 

a. Pré-Escolar e 1º Ciclo - das 12:00h às 13:30h e das 15:50h às 17:30h; 

b. 2º Ciclo - das 10:10h/ 10:15h às 10:40h e das 12:25h às 13:30h; das 16:10h às 17:30h; 

c. 3º Ciclo - das 10:10h/ 10:15h às 10:40h e das 12:25h às 13:30h; das 16:10h às 17:30h; 

d. Os 2º e 3º Ciclos, às 4ª feiras, não têm aulas à tarde – saem até às 14:00h. 

e. Prolongamento - das 17:30h às 18:30h. 

3. Horário dos Clubes: de 2ª a 6ª feira - das 12:40h às 13:20h. 

4. Horário do Centro de Estudos: 2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira - das 16:15h às 17:30h. 

5. Horário das Atividades Extracurriculares 

2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira - das 15:50h às 18:30h; 

4ª feira - das 13:30h às 18:30h. 

 

ARTº 19º - INSCRIÇÃO EM LISTA DE ESPERA 

A inscrição em lista de espera, que inclui todos os candidatos a Alunos mesmo os prioritários, confere ao 

Pais/EE a expectativa de, em caso de vaga e se os Diretores Pedagógicos entenderem que o perfil do Aluno 

candidato integra os requisitos da vaga existente, efetuar a matrícula do Aluno para a frequência do ano de 

escolaridade e ano letivo pretendidos. 
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ARTº 20º - PRIORIDADES DE INSCRIÇÃO 

Gozam de prioridade na inscrição as seguintes categorias de candidatos a Alunos: 

1º Irmãos de Alunos atuais; 

2º Filhos de trabalhadores da associação; 

3º Irmãos de Alunos que têm vaga no ano letivo pretendido; 

4º Irmãos e filhos de ex-Alunos. 

 
ARTº 21º - MATRÍCULA 

A matrícula, que terá os efeitos cominados por lei, será concretizada através do estabelecimento de uma 

relação contratual e determina a aceitação e integração do Aluno no sistema educativo, através da 

frequência da atividade letiva no Externato. 

 
ARTº 22º - REQUISITOS PARA A PRIMEIRA MATRÍCULA 

1. Inscrição 

a. a partir de novembro, deverão ser inscritos os candidatos a Alunos que gozam de 

prioridade nos termos do Artº 20º, pontos 1, 2 e 3; 

b. a partir de dezembro, os restantes candidatos a Alunos da lista de espera são convidados 

a inscrever-se, por ordem e de modo a criar grupos equilibrados de género e idade. 

2. O Processo da Inscrição no Pré-Escolar e 1º ano compreende: 

a. uma visita dos Pais/EE à escola, realizada por um Diretor do Ciclo ou seu representante 

em que pretende inscrever o/a (s) filho/a (s); 

b. o preenchimento da documentação necessária à matrícula e respetivo pagamento, 

conforme Condições Gerais de Matrícula/Renovação de Matrícula (Anexo I) 

c. uma entrevista com os Pais/EE com o objetivo de conhecer a história familiar e escolar do 

candidato a Aluno, bem como esclarecer alguns aspetos do PE, PC e do Regulamento 

Interno; 

d. vinda do Aluno ao Externato para conhecer os Docentes e os colegas, sempre que 

possível, em ambiente de sala de aula. 

3. O Processo para a inscrição a partir do 2º ano 1) compreende: 

a. uma entrevista com os Pais/EE com o objetivo de conhecer a história familiar e escolar do 

candidato a Aluno, bem como esclarecer alguns aspetos do PE, PC e do Regulamento 

Interno; 

b. uma avaliação de Português e de Matemática cujo resultado vai condicionar a aceitação 

da sua matrícula; 
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1) Em caso de contexto pandémico (consultar anexo” Admissão de novos alunos para os 2º e 3º Ciclos em contexto 

pandémico”) 

 

c. em igualdade de circunstâncias, terão prioridade de entrada os irmãos dos Alunos atuais 

que tenham obtido nota positiva nas duas provas de acesso; 

d. as vagas restantes serão atribuídas a quem obtiver melhor nível nas duas provas (tendo 

sempre que ter nota positiva nas duas áreas). 

4. Cabe à Direção do Externato, depois da realização das entrevistas, da observação do candidato a 

Aluno e das provas de avaliação dos candidatos, se aplicável, verificar se tem o desenvolvimento/ 

perfil adequados às normas de convivência, direitos e deveres enunciados no PE, PC e no 

Regulamento Interno, o que será fator determinante da sua aceitação. 

5. Os novos Alunos admitidos para o Pré-Escolar (a partir dos 4 anos) poderão frequentar as 

atividades de férias dos Alunos do Externato de modo a facilitar a sua integração; os restantes 

novos Alunos admitidos terão, durante o mês de julho, um estágio de integração (sujeito a 

pagamento) enquadrado no PE e PC. 

 
ARTº 23º - REQUISITOS PARA A RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA 

1. Os Pais/EE que pretendam Não renovar a matrícula dos seus educandos deverão, após o envio, em 

janeiro, da circular para o efeito, preencher a declaração junta à circular ou enviar email a 

formalizar a intenção da não renovação nos termos e prazos aí consignados. 

2. Os Pais/EE que pretendam renovar a matrícula dos seus educandos deverão proceder ao 

pagamento desta renovação, que será incluída na fatura de fevereiro, bem como preencher e 

entregar a documentação solicitada na secretaria, conforme condições gerais de matrícula (ANEXO 

I). 

3. Reserva-se à Escola o direito de não aceitar a renovação da matrícula dos Alunos sempre que: 

a. os Pais/EE não cumprirem com os requisitos do processo supra; 

b. o Aluno ficar retido num ano em que não haja vaga; 

c. os Pais/EE dos Alunos não cumprirem o Regulamento Interno; 

d. os Alunos não cumprirem o Regulamento Interno; 

e. os Pais/EE mostrem não aceitar, pelos seus atos, os PE e PC; 

f. os Alunos mostrem não aceitar, pelos seus atos, os PE e PC. 

 

ARTº 24º – REGISTO DO PERCURSO ESCOLAR DOS ALUNOS 

1. O Externato utiliza a plataforma informática INOVAR Alunos para o registo de: 

a. Horário dos grupos; 

b. Sumário das disciplinas; 

c. Faltas de presença, de pontualidade, de material, de TPC e disciplinares; 
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d. Classificação dos instrumentos de avaliação sumativa; 

e. Avaliação Intercalar, Trimestral e Final. 

2. No início de cada ano letivo, é disponibilizado aos Pais/EE o acesso ao INOVAR Consulta, onde 

poderão acompanhar o percurso escolar dos seus educandos. 

3. O Processo Individual do Aluno (PIA) acompanha o Aluno ao longo do seu percurso escolar 

constituindo-se como registo sistemático das informações relevantes, observando Portaria nº 229-

A/2018 de 14 de agosto. 

4. O PIA é organizado e registado em suporte informático, através da plataforma INOVAR Alunos e 

em suporte papel, arquivado em pasta própria. 
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CAP. IV – DOS PREÇOS E PAGAMENTOS  
 

ARTº 25º – Matrícula/Renovação de Matrícula 

1. A matrícula permite ao candidato tornar-se aluno do Externato. 

2. O ato de matrícula fica completo mediante o preenchimento e entrega da documentação 

solicitada e o pagamento da Matrícula/Renovação e do Seguro Escolar que terá a duração de 1 

ano letivo. 

3. Estas quantias são pagas anualmente e não são reembolsáveis. 

4. Os alunos não poderão renovar a frequência no Externato, caso existam pagamentos em atraso. 

5. No caso excecional de os EE/Pais desejarem a progressão do aluno do Pré-Escolar para o 1º Ciclo, 

sem acordo da Direção Pedagógica nessa matéria, a Direção avalia se existem as condições 

necessárias para receber o aluno. Caso não existam, comunica a decisão aos EE/Pais assim que 

possível, para viabilizar uma solução alternativa. 

 

ARTº 26º – Mensalidades 

1. O ano escolar conta-se por inteiro, definido nos termos do calendário estipulado pelo Ministério 

da Educação e ao abrigo da autonomia do EPC, não estando incluídas as atividades não letivas e 

pausas letivas. 

2. Os valores anuais das mensalidades correspondentes a cada um dos níveis de ensino são divididos 

em 10 prestações (de setembro a junho), não se descontando os dias letivos em que o aluno não 

compareça no Externato. 

3. A frequência no Externato As Descobertas obriga ao pagamento de uma anuidade que poderá ser 

liquidada em duas modalidades: 

a) Mensalmente, até ao dia 8 dos meses de setembro a junho; 

b) Uma prestação anual até ao início do ano letivo. 

4. O pagamento pode ser feito por Cheque, Numerário, Transferência Bancária e Vales Educação. 

5. Em caso de incumprimento das datas referidas em a) e b), será aplicado um agravamento sobre 

os valores devidos, como previsto nas Condições Gerais de Matrícula/Renovação de Matrícula 

(Consultar Anexo). 

6. Na circunstância de vários irmãos frequentarem o Externato simultaneamente, as propinas de 

ensino de cada um serão reduzidas em 4% para 2 irmãos; 6% para 3 irmãos, e 8% para 4 ou mais 

irmãos. 

7. O Externato organiza atividades durante as interrupções letivas do Natal e da Páscoa e no 

período das férias de verão para os alunos do Pré-escolar, 1º CEB e 2º CEB, conforme calendário a 

apresentar anualmente. A frequência nestas atividades não letivas pressupõe uma inscrição e 

respetivo pagamento. 
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ARTº 27º – Serviço de alimentação 

1. O serviço de alimentação inclui refeição da manhã, almoço e lanche e o seu valor anual será 

dividido em 10 prestações iguais de setembro a junho, não se descontando os dias em que o aluno 

não compareça no Externato, com exceção dos casos de doença por período igual ou superior a 1 

(uma) semana, devidamente justificada. 

2. O serviço de alimentação é facultativo para todos os níveis de escolaridade. 

 
 

ARTº 28º – Material e livros escolares 

1. Material escolar entende-se por: materiais de consumo, visitas de estudo e livros escolares. 

2. Livros escolares entendem-se por: manuais, cadernos de atividade, livros de leitura obrigatória e 

gramática. 

3. Os alunos dos 2º e 3º Ciclos que não queiram adquirir os livros escolares através do Externato 

devem comunicar esta intenção através do preenchimento de um formulário enviado para o efeito 

no mês de julho, os quais serão entregues e faturados no início do ano letivo. 

4. A falta de resposta dentro do prazo limite implicará a aquisição dos livros escolares pela escola e a 

aceitação do pagamento dos mesmos pelos Pais/ EE. 

 

ARTº 29º – Desistências 

1. A desistência da frequência no Externato por um aluno durante o ano letivo apenas se tornará 

efetiva quando comunicada por escrito à Direção com, pelo menos, 15 dias de antecedência, 

mantendo-se até esse momento todas as obrigações decorrentes da matrícula. 

2. É obrigatória a liquidação integral da prestação correspondente ao mês em que a saída do aluno 

se concretizar. 

3. Os serviços de alimentação, transporte, prolongamento e atividades de complemento curricular 

têm uma frequência mínima de um período letivo. As alterações às inscrições destes serviços 

devem ser formalizadas na secretaria pelos Pais/EE, produzindo efeitos no início do período 

seguinte. 

 
 

ARTº 30º – Necessidades educativas específicas 

1. Os Pais/EE comprometem-se a comunicar por escrito a(s) necessidade(s) educativa(s) 

específica(s) do seu educando, no momento da matrícula, e a entregar os necessários 

comprovativos por parte do(s) técnico(s) ou equipa clínica que acompanha o aluno. 

2. Se, no decorrer da escolaridade do aluno no externato, forem definidos apoios que obriguem um 

acompanhamento individualizado, todos os custos inerentes a essa situação (professores de 

ensino especial, terapeutas, e/ou outros recursos específicos) serão da responsabilidade dos 

Pais/EE. 
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ARTº 31º – Horário Escolar e Prolongamento 

1. O Externato está aberto das 7h30 às 18h30. A partir das 17h30, inicia-se o tempo de 

prolongamento sujeito a pagamento. O prolongamento decorre entre as 17h30 e as 18h30. 

2. Aos alunos que se inscreverem em Atividades Extracurriculares não é cobrada a permanência entre 

o final das aulas e o início das atividades, mesmo que se iniciem depois das 17h30. No entanto, se 

utilizam o tempo de prolongamento depois de terminar a atividade ou durante os restantes dias 

da semana, continua a haver lugar ao pagamento do prolongamento referente a esses dias. 

3. Os irmãos dos alunos com atividades extracurriculares que terminam depois das 17h30 podem 

permanecer no prolongamento até à hora do fim da atividade, sem que seja cobrado este valor. 

4. Para qualquer alteração ao regime de prolongamento deve os Pais/EE apresentar o pedido junto 

da secretaria. 

 

ARTº 32º – Comunicação de natureza administrativa 

As comunicações escritas da secretaria e da contabilidade, incluindo a faturação, serão enviadas aos 

Pais/EE, por email, para o endereço disponibilizado para o efeito. 

 

ARTº 33º – Tabela de preços 

Os valores constantes da tabela de preços foram estabelecidos de acordo com os contratos vigentes, 

ajustamentos salarias, contribuições e/ou decorrentes de motivos legais ou pedagógicos. O Externato As 

Descobertas reserva-se o direito de atualizar estes valores, durante o ano letivo, em função de eventuais 

alterações nas condições anteriormente referidas  (preçário disponível na secretaria e no website). 

 

ARTº 34º – Alterações ao tempo e modo de lecionação 

1. Caso, após a matrícula/renovação da matrícula, as autoridades públicas imponham períodos de 

suspensão das atividades presenciais, diminuição do currículo ou outras que alterem o tempo ou 

modo como os estabelecimentos de ensino prestam o serviço educativo, este facto não confere 

aos Pais/EE direito a pedir uma redução da anuidade. 

2. No caso dos serviços facultativos, quando, por força de algumas das situações referidas no ponto 

anterior, o estabelecimento de ensino fique impedido de os prestar, o período em que não foram 

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. 

3. Quando os serviços facultativos tiverem sido pagos antes da prestação, o montante pago a mais 

nos termos do número anterior será imputado às prestações da anuidade vencidas e ainda não 

pagas ou vincendas. 

 

 

https://www.colegiopedroarrupe.pt/inscricoes/precario/17
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ARTº 35º – Resolução Alternativa de Litígios 

 

Em caso de litígio, a entidade de Resolução Alternativa de Litígios territorialmente competente é o Centro 

de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa (contacto: 218807030). 
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CAP. V – DA AVALIAÇÃO 

 

ARTº 36º - PRINCÍPIOS GERAIS DA AVALIAÇÃO 

O tipo de avaliação seguido pelo Externato é o da avaliação contínua, partilhando a noção de 

responsabilidade e exigência entre o Aluno, o Docente e os Pais/EE.  

 

A avaliação, sendo um elemento regulador e orientador da prática educativa, permite uma recolha 

sistemática de informações que, uma vez analisadas, apoiam a tomada de decisões. Estas permitirão 

retificar, reajustar, ou mesmo, antecipar a ação pedagógica, de modo a promover o desenvolvimento 

e a consolidação das aprendizagens. A avaliação contempla uma vertente contínua e sistemática sobre 

o domínio cognitivo (conhecimentos/capacidades) e sobre o domínio atitude face ao trabalho. 

 

A valorização do saber, da experimentação, da motivação, do envolvimento, da atitude crítica, da 

cooperação e da responsabilidade é fundamental e requer grande dinâmica por parte de todos.   

O nosso PE e as respetivas metodologias pedagógicas asseguram a articulação entre o trabalho, a 

curiosidade, a criatividade, a autonomia e a resiliência que se afiguram conducentes à resolução de 

problemas e que proporcionam aprendizagens com mais significado e valor acrescentado. 

 

Considerando a avaliação como um processo sistemático e planificado de recolha de informação 

destinada a formular juízos com base nos quais se tomam determinadas decisões, é na ação 

pedagógica contínua e em permanente reflexão que ela tem lugar nos mais variados momentos da 

aprendizagem do Aluno.  

 

Deste modo, os diferentes instrumentos de avaliação, à disposição dos professores, são aplicados nos 

vários momentos do processo de aprendizagem dos Alunos e contemplam as componentes dos 

conhecimentos, capacidades e competências específicas de cada área disciplinar e/ou no âmbito da 

interdisciplinaridade e da transversalidade de saberes e de saber fazer, sendo considerado o domínio 

da atitude face ao trabalho (AFT) na avaliação final dos períodos, como se pode observar no PC. 

 

 

ARTº 37º - SISTEMA DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO NO PRÉ-ESCOLAR 

1. O Externato funda a sua ação pedagógica, neste nível de ensino, num sistema de aprendizagem e 

avaliação semelhantes ao do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

2. Desta forma, existem várias fases de aprendizagem e divisão de Alunos do ensino Pré-Escolar, a 

partir da aplicação de critérios etários ou de progressão na aprendizagem. 
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3. As funções de Educador de Infância equivalem às de professor do 1º Ciclo, respeitando, quer a 

diversa natureza do ensino, quer a exigência de habilitação própria distinta. 

4. Os Docentes estão obrigados à planificação de tarefas e ao acompanhamento diário dos Alunos. 

5. Este sistema está descrito no PE e PC. 

6. De cada Aluno é elaborado um processo individual, o qual contém os vários elementos da avaliação 

e que são os que constam do PC. 

 
ARTº 38º - SISTEMA DE APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO NOS 1º, 2º E 3º CICLOS 

1. O sistema de aprendizagem e avaliação do 1º ao 3º Ciclo está descrito no PE e PC.  

2. De cada Aluno é elaborado um processo individual, o qual contém os vários elementos da 

avaliação. 

 

ARTº 39º - INTERVENIENTES NA AVALIAÇÃO 

A avaliação diária é praticada pelos Docentes do Grupo a partir da atividade dos Alunos estabelecida, 

organizada e coordenada pelo P. Base.  

 

ARTº 40º – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação são os que se encontram previstos e detalhados, para cada um dos Ciclos de 

escolaridade, no PC. 

 

ARTº 41º - TRANSIÇÃO, APROVAÇÃO OU RETENÇÃO DO ALUNO 

1. A transição, aprovação ou retenção do Aluno é promovida/ decidida pelo Conselho Escolar. 

2. Os Diretores Pedagógicos homologarão a transição, a aprovação ou a retenção dos Alunos em cada 

ano de escolaridade. 

3. Os critérios de progressão são os que constam do PC. 

 
ARTº 42º - COMUNICAÇÕES AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

1. O Externato tem obrigação de comunicar aos Pais/EE as seguintes avaliações: 

a. Intercalar, nos casos em que esta exista; 

b. Trimestral da avaliação de final do período letivo; 

c. Final do ano letivo, que conterá a informação de transição, aprovação ou retenção do ano 

de escolaridade; 

d. Todos os elementos previstos na avaliação estão contidos nos respetivos registos na 

plataforma INOVAR; 

e. Em cada um dos momentos referidos anteriormente são publicadas as avaliações na 

plataforma INOVAR e disponibilizadas aos Pais/EE; 
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2. O Externato combina em entrevista com os Pais/EE as estratégias para recuperação necessárias, 

bem como nos casos de haver suspeita de o Aluno vir a ser retido até o final do 2º período escolar. 

Em todas as entrevistas será elaborado um relatório que terá de ser assinado pelos presentes. 

 
ARTº 43º - MEDIDAS DE SUPORTE À APRENDIZAGEM E À INCLUSÃO 

Ao longo do percurso escolar do Aluno, e em função das suas necessidades educativas, são mobilizadas 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, tendo em conta o que decorre da análise realizada pelos 

Conselhos de Grupo e observando o Dec-Lei 54/2018. A definição das medidas a implementar é efetuada 

com base em evidências decorrentes da monitorização, da avaliação sistemática e da eficácia das medidas 

na resposta às necessidades do Aluno.  

 

A identificação da necessidade das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão é apresentada ao 

Diretor Pedagógico do respetivo Ciclo. A Dir. Ped. em colaboração com a Equipa Multidisciplinar de Apoio 

à Educação Inclusiva define as medidas e aciona os procedimentos para a sua implementação, com a 

concordância dos Pais/EE. 

 

Os apoios pedagógicos que estejam para além da resposta dos recursos do Externato, em capacidade ou 

especificidade, terão um custo acrescido a ser suportado pelos Pais/EE.  

 
 

ARTº 44º - APOIOS PEDAGÓGICOS EXTRA-AULA 

Os apoios pedagógicos extra-aula são momentos que pretendem promover a participação e a melhoria das 

aprendizagens, sendo, de um modo geral, orientados pelo próprio professor da disciplina.  

 

Estes apoios decorrem da prática corrente da ação pedagógica do Externato e são propostos pelos 

professores das respetivas áreas ao Diretor Pedagógico do respetivo Ciclo.  

 

As intervenções serão de acordo com as necessidades diagnosticadas e poderão ser pontuais ou de forma 

mais ou menos prolongada ao longo do ano, sendo, neste último caso, sempre com o acordo dos Pais/EE. 

Por norma, acontecem no final das atividades letivas diárias, mas poderão existir exceções que serão 

analisadas pela Dir. Ped. 

Os apoios pedagógicos com estas tipologias estão limitados à capacidade máxima da resposta dos recursos 

do Externato e são gratuitos. 
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CAP. VI – SOBRE A COMUNIDADE EDUCATIVA  

 

ARTº 45º - COMPOSIÇÃO E PERFIL DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

A Comunidade Educativa é constituída pelos Alunos, Pais/EE, Docentes e Não Docentes. 

 

Aluno 

O Perfil dos Alunos configura o que se pretende que os jovens alcancem no final da escolaridade obrigatória, 

sendo, para tal, determinante o compromisso da escola e de todos os que lá trabalham, a ação dos Docentes 

e Não Docentes e o empenho dos Pais/EE. 

 

Este perfil aponta para uma educação em que os Alunos desta geração global constroem e sedimentam uma 

cultura científica e artística de base humanista. Para tal, mobilizam valores e competências que lhes 

permitem ser cidadãos proativos, tomar decisões livres e fundamentadas sobre questões naturais, sociais, 

de forma consciente e responsável. 

 

Pais/EE 

Por norma, considera-se que os encarregados de educação são os pais da criança ou jovem. Porém, em 

muitas situações, esta regra não se aplica. De acordo com o Estatuto do Aluno, é considerado encarregado 

de educação quem tiver menores a residir consigo ou confiados aos seus cuidados: 

 Pelo exercício das responsabilidades parentais; 

 Por decisão judicial; 

 Pelo exercício de funções executivas na direção de instituições que tenham menores à sua 

responsabilidade; 

 Por mera autoridade de facto ou por delegação, devidamente comprovada, por parte de qualquer 

das entidades acima referidas.  

Ao escolherem o PE do Externato, os Pais/EE comprometem-se a respeitar os princípios, valores e ideais que 

nele se encontram expressos. 

Os Pais/EE têm a responsabilidade de dirigirem a educação dos seus filhos. De acordo com o estatuto do 

Aluno, é da obrigação dos Pais/EE: 

 
 Acompanhar a vida escolar dos filhos; 

 Garantir o cumprimento dos direitos e deveres dos seus educandos; 

 Contribuir para o apuramento correto dos factos em procedimento de índole disciplinar; 

 Comparecer na escola sempre que for solicitado; 
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Docentes 

 Dimensão profissional, social e ética 

O Docente promove aprendizagens curriculares, fundamentando a sua prática profissional num saber 

específico resultante da produção e uso de diversos saberes integrados em função das ações concretas 

da mesma prática, social e eticamente situada. 

 

 Dimensão de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem 

O Docente promove aprendizagens no âmbito de um currículo, no quadro de uma relação pedagógica 

de qualidade, integrando, com critérios de rigor científico e metodológico, conhecimentos das áreas que 

o fundamentam. 

 

 Dimensão de participação na escola e de relação com a comunidade 

O Docente exerce a sua atividade profissional, de uma forma integrada, no âmbito das diferentes 

dimensões da escola como instituição educativa e no contexto da comunidade em que esta se insere. 

 

 Dimensão de desenvolvimento profissional ao longo da vida 

O Docente incorpora a sua formação como elemento constitutivo da prática profissional, construindo-a 

a partir das necessidades e realizações que consciencializa, mediante a análise problematizada da sua 

prática pedagógica, a reflexão fundamentada sobre a construção da profissão e o recurso à investigação, 

em cooperação com outros profissionais. 

 

Não Docentes 

 O pessoal Não Docente integra o conjunto de funcionários que, no âmbito das respetivas funções, 

contribuem para apoiar a organização e a gestão do Externato, sob a tutela da Direção, promovendo o bem-

estar e a segurança dos Alunos. 

 

ARTº 46º - DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS 

1. O Aluno tem direito a: 

1.1. "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;" 

1.2. fruir de um trabalho de qualidade que lhes faculte ótimas condições de aprendizagem; 

1.3. conhecer o Regulamento Interno do Externato de forma adaptada à sua idade; 

1.4. "usufruir, nos termos estabelecidos no quadro legal aplicável, (...) através dos seus pais ou 

encarregados de educação, o projeto educativo que lhe proporcione as condições para o seu 
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pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico e para a formação da sua 

personalidade;" 

1.5. "ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho 

e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;" 

1.6. "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;" 

1.7. "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;" 

1.8. "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" nomeadamente ser acompanhado pelo Professor de Dia 

ou Auxiliar/Vigilante durante os tempos de recreio em que está a realizar um trabalho ou 

cumprir um castigo; 

1.9. ser pronta e adequadamente assistido em caso de acidente ou doença súbita ocorridos no 

âmbito das atividades escolares, beneficiando do seguro escolar; 

1.10.  ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu processo individual de 

natureza pessoal e familiar de acordo com RGPD – EU 2016/679. 

1.11.  a partir do 2º Ciclo, a eleger representantes: 

1.11.1 os representantes são os delegados e os subdelegados de grupo, eleitos pelos 

colegas do seu grupo; 

1.11.2 o delegado e o subdelegado de grupo não fazem reciclagem nem arrumação da 

sala; 

1.11.3 o delegado e o subdelegado de grupo têm prioridade na entrada do refeitório na 

hora de almoço; 

1.11.4 o delegado de grupo representará o seu ano nas reuniões para que seja 

convocado, dando sugestões; 

1.11.5 o subdelegado substitui o delegado aquando da impossibilidade deste estar 

presente quando convocado para reuniões e é responsável pela reposição do material na sala 

de aula. 

1.11.6 o delegado de grupo deve encorajar os seus representados para o estudo e 

sucesso escolar, deve fomentar um bom clima de relação entre todos os Alunos e entre toda 

a comunidade educativa e deve colaborar com o Diretor Pedagógico do seu Ciclo e com o P. 

Base na resolução de problemas. 
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1.11.7 o delegado e o subdelegado de grupo podem ser substituídos em qualquer altura, 

desde que existam fundamentos para tal decisão por parte dos colegas, dos Docentes ou do 

Diretor Pedagógico; 

1.12 "apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos 

professores," P. Base "e órgãos de administração e gestão da escola em todos os assuntos 

que justificadamente forem do seu interesse;" 

1.13 utilizar as instalações e o material didático do Externato, com a devida autorização, 

conhecer as normas da sua utilização e segurança e beneficiar de todos os serviços de apoio 

existentes; 

1.14 reunir com os colegas de grupo e de ano, sob a orientação do P. Base, com vista à resolução 

de qualquer questão referente à sua vida escolar; 

1.15 solicitar ajuda aos Docentes, auxiliares educativos ou quaisquer outros trabalhadores 

sempre que necessitem; 

1.16 conhecer os objetivos essenciais de cada área e os critérios de avaliação de forma adaptada 

à sua idade; 

1.17 ser ouvido sobre todos os assuntos que lhe digam respeito, individualmente ou através dos 

Pais/EE, pelo Diretor Pedagógico do seu Ciclo; 

1.18 participar e colaborar na organização de atividades que contribuam para a sua formação e 

ocupação dos tempos livres de um modo formativo, com o consentimento dos órgãos 

diretivos do Externato, como por exemplo: atividades extracurriculares, concursos e 

competições desportivas que o Externato promova ou a que tenha aderido; 

1.19 ter aulas de substituição; 

1.20 ter apoio individual ou individualizado, sempre que dele careça. 

1.21 "participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e heteroavaliação". 

2. O Aluno deve: 

2.1 "estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e ao ano de 

escolaridade que frequenta, na sua educação e formação integral;" 

2.2 "ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das 

atividades escolares; 

2.3 "comparecer na aula com todo o material escolar necessário na sua mesa de trabalho; 

2.4 usar obrigatoriamente equipamento próprio nas aulas de Educação Física, Educação 

Tecnológica, Educação Visual e Laboratório;   

2.5 "seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino;" 

2.6 "tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em 

caso algum, ser discriminado em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, 

identidade de género, condição económica, cultural ou social, ou convicções políticas, 

ideológicas, filosóficas ou religiosas;" 
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2.7 "guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa;" 

2.8 "respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente;" 

2.9 "contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de 

todos os alunos;" 

2.10 "participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como 

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

2.11 "respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade 

educativa, não praticando quaisquer atos, designadamente violentos, independentemente do 

local ou dos meios utilizados, que atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial 

dos professores, pessoal não docente e alunos;" 

2.12 "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;"  

2.13 "zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário 

e espaços verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos;" 

2.14 conservar o cacifo, que lhe foi atribuído, limpo e arrumado; 

2.15 "respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa;" 

2.16 "permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de 

educação ou da direção da escola;" 

2.17 "participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração;" 

2.18 "conhecer e cumprir (...) as normas de funcionamento dos serviços da escola e o 

regulamento interno da mesma;” 

2.19 cumprir na justificação das faltas com o estabelecido no Anexo II; 

2.20 "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;" 

2.21 "não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou 

engenhos passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades 

letivas, ou poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a qualquer outro 

membro da comunidade educativa;” 

2.22 "não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, 

equipamentos, programas ou aplicações informáticas," no perímetro do Externato, no 

transporte escolar e nas visitas de estudo, "exceto quando a utilização de qualquer dos meios 

acima referidos esteja diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja 

expressamente autorizada pelo professor ou pelo responsável pela direção ou supervisão dos 

trabalhos ou atividades em curso;" 

2.23 Quando se verificar o incumprimento do ponto anterior, o meio tecnológico em causa 

deverá ser entregue ao Docentes ou ao responsável pela Direção ou supervisão dos trabalhos 
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ou atividades em curso, que posteriormente o entregará ao respetivo Diretor Pedagógico. A 

devolução só poderá ser feita aos pais ou a um outro adulto que os represente. 

2.24 "não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem 

autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela direção 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;" 

2.25 "não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de outros 

meios de comunicação, sons ou imagens captadas nos momentos letivos e não letivos, sem 

autorização do diretor da escola;" 

2.26 "respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual;" 

2.27 "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;"   

2.28 "reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em 

equipamento ou instalações da escola ou outras onde decorram quaisquer atividades 

decorrentes da vida escolar e, não sendo possível ou suficiente a reparação, indemnizar os 

lesados relativamente aos prejuízos causados." 

2.29 Cumprir os regulamentos específicos das aulas em regime de ensino presencial (afixado 

nas salas) e/ou regime de ensino à distância (partilhado no Teams, quando este se encontra 

em prática). 

 

ARTº 47º - DIREITOS E DEVERES DOS PAIS/EE 

1. "Para efeitos no disposto no presente" regulamento, "considera-se encarregado de educação quem 

tiver menores a residir consigo ou confiado aos seus cuidados:" 

a. "pelo exercício das responsabilidades parentais;" 

b. "por decisão judicial;" 

c. "pelo exercício de funções executivas na direção da instituição que tenham menores, a 

qualquer título, à sua responsabilidade;" 

d. "por mera autoridade de facto ou por delegação, devidamente comprovada, por parte de 

qualquer das entidades referidas nas alíneas anteriores." 

2. "Em caso de divórcio ou de separação e, na falta de acordo dos progenitores, o encarregado de 

educação será o progenitor com quem o menor fique a residir." 

3. "Estando estabelecida a residência alternada com cada um dos progenitores, deverão estes decidir, 

por acordo ou, na falta deste, por decisão judicial, sobre o exercício das funções de encarregado de 

educação." 

4. "O encarregado de educação pode ainda ser o pai ou a mãe que, por acordo expresso ou presumido 

entre ambos, é indicado para exercer essas funções, presumindo-se ainda, até qualquer indicação 
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em contrário, que qualquer ato que pratica relativamente ao percurso escolar do filho é realizado 

por decisão conjunta do outro progenitor." 

5. Constituem direitos dos Pais/EE: 

a. conhecer o Regulamento Interno do Externato; 

b. querer para os seus educandos uma escola de qualidade e uma consequente formação 

integral; 

c. ser informado sobre todas as matérias relevantes no processo educativo do seu educando; 

d. ser informado de acidente ou doença súbita do seu educando, ocorridos no âmbito das 

atividades escolares; 

e. ser avisado atempadamente sobre a assiduidade, aproveitamento e comportamento do 

seu educando; 

f. ser recebido pelo P. Base no horário combinado para o efeito e mediante marcação prévia; 

g. ver respeitada a confidencialidade dos seus dados pessoais e familiares de acordo com 

RGPD – EU 2016/679; 

h. ser informado nos seus direitos no que respeita ao cumprimento do RGPD. 

6. Constituem deveres dos Pais/EE: 

a. responsabilizar-se, como primeiro educador, pela orientação do seu educando no 

respeitante a normas e valores; 

b. conhecer o Regulamento Interno, o PE e PC do Externato e assinar a declaração de 

conhecimento e aceitação; 

c. "diligenciar para que o seu educando beneficie, efetivamente, dos seus direitos e cumpra 

rigorosamente os deveres que lhe incumbem,” nos termos deste regulamento, 

"procedendo com correção no seu comportamento e empenho no processo de ensino;" 

d. "contribuir para a criação e execução do projeto educativo e do regulamento interno da 

escola e participar na vida da escola;"  

e. "cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial 

quando para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino dos seus 

educandos", cumprindo com as indicações, orais ou escritas, emanadas da Dir. Ped do 

Externato, sobre o aluno, articulando a educação na família com o trabalho escolar, 

respeitando qualquer elemento da comunidade educativa; 

f. dispor-se a participar em reuniões ou entrevistas com responsáveis do Externato, sobre 

assuntos que interessem ao desenvolvimento do aluno, sempre que para isso sejam 

solicitados; 

g. respeitar os horários escolares estabelecidos pelo Externato para cada nível de ensino; 

h. respeitar integralmente as regras do Externato sobre assiduidade e pontualidade, bem 

como a lei relativa a faltas e respetiva justificação que estiver em vigor; 
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i. proceder ao pagamento em onze prestações, da anuidade pela prestação dos serviços de 

ensino, que inclui a inscrição, o seguro escolar, as mensalidades correspondentes às 

atividades e serviços curriculares obrigatórios de acordo com o grau de ensino 

frequentado, nos prazos e termos estabelecidos nas Condições Gerais de 

Matrícula/Renovação de Matrícula, contidas no Anexo I; 

j. proceder ao preenchimento e respetiva assinatura dos pedidos de Inscrição em Lista de 

Espera, Boletim de Matrícula e Boletim de Renovação de Matrícula, bem como de 

quaisquer documentos que modifiquem ou pretendam modificar os efeitos dos antes 

referidos; 

k. conhecer, cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno, orientando o seu educando 

para o cumprimento das regras nele estabelecidas; 

l. acompanhar o percurso escolar do seu educando, detetando progressos e dificuldades não 

só referentes a resultados escolares, mas também a sua integração escolar e social, bem 

como a sua formação individual e social;  

m. informar-se e informar a comunidade educativa sobre todas as matérias relevantes no 

processo educativo do seu educando; 

n. acompanhar o processo de trabalho/ aprendizagem do seu educando; 

o. respeitar a interdição de movimentação em determinados espaços do Externato; 

p. tomar conhecimento de todas as informações registadas na plataforma informática 

INOVAR e dos testes dos seus educandos e assiná-los de acordo com o estabelecido; 

q. cuidar da saúde psicológica e física do seu educando, não permitindo que venha doente

 para as aulas; 

r. comparecer no Externato logo que, em caso de doença ou acidente do seu educando, 

sejam contactados; 

s. tomar conhecimento das Avaliações Intercalares e Trimestrais que forem disponibilizadas 

na plataforma INOVAR. Na falta desta, serão enviadas por email; 

t. "reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua profissão e incutir 

nos seus filhos ou educandos o dever de respeito para com os professores, o pessoal não 

docente e os colegas da escola, contribuindo para a preservação da disciplina e harmonia 

da comunidade educativa;” 

u. "contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole disciplinar 

instaurado ao seu educando, participando nos atos e procedimentos para os quais for 

notificado e, sendo aplicado a este medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória, 

diligenciar para que a mesma 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;" 
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v. "contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica de todos os 

que participam na vida da escola;" 

w. "indemnizar a escola relativamente a danos patrimoniais causados pelo seu educando". 

x. "manter constantemente atualizados os seus contactos telefónico, endereço postal e 

eletrónico, bem como os do seu educando, quando diferentes, informando a escola em 

caso de alteração." 

y. Não infringir as disposições referentes à proteção de dados pessoais que constam no RGPD 

– EU 2016/679. 

7. O Encarregado de Educação é integralmente responsável pela continuidade do Aluno no sistema 

educativo em qualquer outra escola, sempre que denuncie o Contrato de Matrícula ou dê motivo 

a que o Externato possa ou tenha de fazer cessar a matrícula e seus efeitos contratuais ou outros, 

não podendo ser assacada qualquer responsabilidade ao Externato, à Associação, ou aos seus 

dirigentes e/ ou funcionários, pelos danos que daí resultem, em especial para o ex-Aluno. 

 
ARTº 48º - INCUMPRIMENTO DOS DEVERES POR PARTE DOS PAIS/EE 

1. "O incumprimento pelos pais ou encarregados de educação, relativamente aos seus filhos ou 

educandos (...), dos deveres previstos (...), de forma consciente e reiterada, implica a respetiva 

responsabilização nos termos da lei e do (...) Estatuto" do Aluno e Ética Escolar (Lei nº51/2012 de 

5 de setembro). 

2. "Constitui incumprimento especialmente censurável dos deveres dos pais ou encarregados de 

educação:" 

a. "O incumprimento dos deveres de matrícula, frequência, assiduidade e pontualidade pelos 

filhos e ou educandos, bem como a ausência de justificação para tal incumprimento, nos 

termos" do Regulamento Interno; 

b. "A não comparência na escola sempre que os seus filhos e 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 realização, pelos seus filhos e ou educandos, das medidas de recuperação definidas 

pela escola, (...) das atividades de integração na escola e na comunidade decorrentes da 

aplicação de medidas disciplinares corretivas e ou sancionatórias, bem como a não 

comparência destes em consultas ou terapias prescritas por técnicos especializados." 

5. "O incumprimento reiterado, por parte dos pais ou encarregados de educação, dos deveres a que 

se refere o número anterior, determina a obrigação, por parte da escola, de comunicação do facto 

à competente comissão de proteção de crianças e jovens ou ao Ministério Público". 
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6. "O incumprimento consciente e reiterado pelos pais ou encarregados de educação (...) dos deveres 

estabelecidos no nº 2 pode ainda determinar" decisões "da comissão de proteção de crianças e 

jovens ou do Ministério Público", nos termos do referido Estatuto. 

 

ARTº 49º - DIREITOS E DEVERES DOS DOCENTES 

 
Da organização dos Professores 

 

No início de cada ano letivo, depois de serem conhecidos os horários, cada professor organiza os seus 

tempos não letivos e propõe o que considera importante fazer nestes tempos de componente institucional 

de permanência na Escola. Essa organização é entregue aos Diretores Pedagógicos que coordenarão todas 

as propostas.  

 

Apesar da equipa de professores ter uma grande estabilidade, existem muitos mecanismos implementados 

de apoio a novos professores, em primeiro lugar pelos Diretores Pedagógicos e pelos P. Base dos grupos 

com que vão trabalhar e depois também por todos os outros professores da Escola.  

 

A entrada de um novo professor é sempre objeto de uma escolha bem fundamentada e o início do seu 

trabalho é sempre bem preparado com toda a comunidade escolar. 

Na substituição de um professor, a curto/médio prazo, são sempre levados em conta os momentos de 

transição entre os mesmos. O professor em substituição só deixa os grupos que leciona no final do período 

escolar, após conclusão dos momentos de avaliação, mesmo que o professor substituído regresse antes. 

 
1. São direitos dos Docentes, sem prejuízo do estabelecido na lei e no Contrato Coletivo de Trabalho:  

a. exercer a sua função, de harmonia com o Regulamento Interno, de acordo com as 

condições estipuladas no seu contrato e no posto de trabalho atribuído pelo Externato;  

b. desenvolver a atividade educativa de acordo com as orientações pedagógicas e em 

conformidade com o PE e PC do Externato;  

c. ser informado das críticas ou queixas formuladas no âmbito da sua atividade profissional, 

bem como ver respeitado o seu direito de defesa;  

d. apresentar aos Diretores Pedagógicos críticas e sugestões; 

e. ser apoiado, no exercício das suas funções, por toda a Comunidade Educativa; 

f. beneficiar e participar em ações de formação que concorram para o seu enriquecimento 

profissional e educativo de acordo com o seu horário letivo e nos termos descritos no PC; 

g. participar na programação das atividades educativas, de acordo com o Plano Anual de 

Atividades;  

h. ser respeitado como figura de autoridade; 
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i. ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes no seu processo individual 

de natureza pessoal de acordo com RGPD – EU 2016/679. 

2. São deveres dos Docentes, sem prejuízo do estabelecido na lei e no Contrato Coletivo de Trabalho: 

a. cumprir com o Regulamento Interno, com o PE e o PC do Externato. 

b. assumir as diretrizes dos Diretores Pedagógicos;  

c. participar na elaboração do Plano Anual de Atividades; 

d. participar na elaboração, implementação e atualização do Plano de Trabalho de Grupo. 

e. elaborar e cumprir, em devido tempo, a planificação da própria área, de acordo com as 

competências gerais, conteúdos e orientações do Diretor Pedagógico; 

f. fomentar situações de aprendizagem e desenvolvimento de competências, específicas da 

sua área;  

g. ser correto nas relações com os Alunos e com os outros membros da comunidade 

educativa;  

h. respeitar o bom nome e a vida particular dos Alunos, Docentes e outros membros da 

Comunidade Educativa; 

i. ser assíduo e pontual;  

j. respeitar os horários e calendários de trabalho de acordo com a legislação em vigor; 

k. manter a ordem e a disciplina na aula; 

l. comunicar aos Diretores Pedagógicos, ou ao Diretor Pedagógico do seu Ciclo, todas as 

ocorrências de interesse, tanto a nível de comportamento, como de aproveitamento;  

m. avaliar objetivamente os conhecimentos e competências dos Alunos; 

n. entregar os testes/ fichas corrigidas aos Alunos a tempo de estes poderem estabelecer 

estratégias de recuperação com o seu apoio;  

o. registar as classificações dos instrumentos de avaliação quantitativa na plataforma 

INOVAR; 

p. aceitar e exercer, com competência, zelo e dedicação, as funções que lhe sejam confiadas; 

q. colaborar na manutenção e conservação do material e das instalações do Externato; 

r. abster-se de toda a manifestação de caráter político ou religioso dentro do Externato; 

s. guardar sigilo profissional;  

t. justificar as faltas; 

u. substituir um colega, em caso de falta daquele, de modo a que os Alunos tenham sempre 

aula; 

v. acompanhar/ vigiar os Alunos que, devido à circunstância de terem de realizar um trabalho 

ou cumprir medida corretiva, tenham de permanecer no interior da Escola durante os 

recreios; 

w. participar nas reuniões para que seja convocado; 
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x. preencher os documentos de análise da situação do grupo e dos Alunos para o P. Base 

apresentar nas respetivas reuniões pedagógicas; 

y. preencher as fichas de avaliação que constam na plataforma INOVAR dentro do prazo 

estabelecido pelo Diretor Pedagógico de cada Ciclo e entregá-las antecipadamente em 

caso de falta (devidamente justificada) ao Conselho Escolar; 

z. assegurar a composição/organização do “dossiê” de grupo sobre a coordenação do P.Base; 

aa. enviar, via email, os documentos das estratégias pedagógicas, de cada disciplina, a aplicar 

aos respetivos grupos que leciona, até ao final da pausa letiva que antecede o período de 

aplicação das mesmas e/ou na data indicada previamente pelo respetivo diretor 

pedagógico; 

bb. participar nas ações de formação organizadas pelo Externato; 

cc. zelar pela aplicação do RGPD – EU 2016/679. 

 
 

ARTº 50º - FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS DOCENTES 

 
Os Docentes que começam a trabalhar na nossa Escola fizeram a sua formação específica, por isso são 

profissionalizados, e alguns têm já alguma experiência profissional, mas nunca trabalharam com o nosso 

método de trabalho/aprendizagem, por isso a entrada na nossa Escola é para todos os (novos) professores 

um momento de importante formação. 

 

Ao integrarem a equipa, são acompanhados de forma próxima pelo Diretor de Ciclo e pelos colegas 

professores para estarem familiarizados com a prática pedagógica do Externato. 

 

A formação externa também é importante e os Docentes frequentam ações de formação organizadas 

por várias instituições, tais como ME, Movimento da Escola Moderna, Fundação Gulbenkian, Escolas 

Superiores de Educação, Instituto Superior de Psicologia Aplicada (I.S.P.A.), Casa da Praia (Centro Dr. João 

dos Santos), Editoras, Universidades, Associações de Professores, como tempos privilegiados de formação 

externa. 

 

Quando estas ações são realizadas nos horários letivos a Escola organiza-se de modo a possibilitar a ida do 

professor que esteja mais relacionado com o tema da ação de formação em referência. 

Habitualmente, todos os professores que participam em ações de formação externa, organizam 

posteriormente comunicações internas para todos os professores da Escola. 

 

Assim conseguimos que todos os professores da escola beneficiem, se bem que indiretamente, das ações 

de formação externa a que só alguns tiveram acesso direto. 
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Tal como a avaliação dos Alunos, também a avaliação dos professores é contínua. É feita pelo próprio em 

cada momento de trabalho com os Alunos, no momento em que reflete sobre o seu dia de trabalho, no 

momento em que programa e organiza o seu dia seguinte. E é feita ainda no momento em que analisa o 

trabalho realizado com os Alunos com mais dificuldades e quando organiza o trabalho futuro para estes 

Alunos. 

Existem vários momentos de auto e heteroavaliação: 

 

 quando o professor reflete com o Diretor Pedagógico de Ciclo, nos encontros periódicos ou 

esporádicos, sobre o seu trabalho e o trabalho/aprendizagem dos seus Alunos; 

 quando reflete com os restantes P. de Base (se for P. de Base) ou com os restantes Professores de 

Ciclo (2º e 3º Ciclos) nas reuniões periódicas destes conselhos e quando reflete no momento das 

avaliações intercalares e trimestrais nas reuniões de Conselho Escolar de Grupo, onde se avaliam 

estratégias de intervenção pedagógica já aplicadas ou delineiam novas; 

 finalmente, quando reflete no final do ano letivo, nas reuniões promovidas pela Dir. Ped. sobre o 

trabalho desenvolvido ao longo do ano pelas áreas disciplinares e/ou projetos realizados ou a 

implementar.  

 Existe ainda uma avaliação do desempenho com vista à progressão na carreira (seguindo o modelo 

do Contrato Coletivo de Trabalho) que parte de uma autoavaliação entregue à Direção. 

 

Para além de todos estes momentos de auto e heteroavaliação, os professores vivem uma avaliação do seu 

desempenho com vista à progressão na carreira, seguindo o modelo do Contrato Coletivo de Trabalho 

(C.C.T.). 

 

Este modelo parte de uma autoavaliação feita pelo próprio e entregue à Dir. Ped. e, tal como referido no 

registo de avaliação de desempenho do atual C.C.T., até ao fim de junho. 

 
 

ARTº 51º - DIREITOS E DEVERES DOS NÃO DOCENTES 

1. "O pessoal não docente das escolas deve colaborar no acompanhamento e integração dos alunos 

na comunidade educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência, promovendo um 

bom ambiente educativo e contribuindo, em articulação com os docentes, os pais ou encarregados 

de educação, para prevenir e resolver problemas comportamentais e de aprendizagem."  

2. Os Trabalhadores Não Docentes têm direito a: 

a. ser respeitados por todos os membros da comunidade educativa; 

b. ver respeitada e valorizada a sua dignidade como colaboradores na ação educativa; 

c. frequentar ações de formação que contribuam para o seu enriquecimento profissional; 

d. ser informados das normas do RGPD – EU 2016/679; 
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e. ver respeitada a confidencialidade dos seus dados pessoais de acordo com RGPD – EU 

2016/679. 

3. Os trabalhadores Não Docentes devem: 

a. desempenhar o trabalho que lhe é confiado com zelo e diligência; 

b. estar envolvidos na tarefa educativa junto dos Alunos e Docentes; 

c. estabelecer com os Alunos e Docentes uma relação de respeito e qualidade; 

d. justificar as faltas de acordo com a lei; 

e. colaborar na manutenção e conservação dos materiais e instalações do Externato; 

f. zelar pela aplicação do RGPD – EU 2016/679; 

g. participar nas ações de formação organizadas pelo Externato. 
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CAP. VII – DO REGIME DE FALTAS E DISCIPLINAR 
(COMPETÊNCIAS E PROCEDIMENTOS) 
 

ARTº 52º - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

A presença e a participação dos Alunos nos espaços do externato ou em qualquer atividade de âmbito 

educativo regem-se pelo disposto nos normativos em vigor, nomeadamente: 

 Lei nº 46/86 (Lei de Bases do Sistema Educativo); 

 Lei nº 51/2012 de 5 de setembro (Estatutos do aluno e Ética Escolar); 

 Despacho Normativo 14/2011, de 3 de agosto (Avaliação em final de Ciclo); 

 Circular nº 4/DGIDC/DSDC/2011 (Avaliação na Educação Pré-Escolar); 

 Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho (Escola Inclusiva); 

 Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho (Currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios 

orientadores da avaliação das aprendizagens), concretizado pela portaria 223-A/2018; 

 Portaria nº 229-A/2018 de 14 de agosto. 

 

 

ARTº 53º - REGIME DE FALTAS DOS ALUNOS 

 

O regime de faltas define o dever de assiduidade e responsabilidade. Este implica a sua presença na sala de 

aula ou demais lugares onde decorra a aprendizagem escolar (visitas de estudo, atividades comunitárias, 

entre outros) reunindo as condições necessárias à realização das tarefas de acordo com cada uma das 

disciplinas e/ou indicação dos Docentes. As faltas são registadas pelo professor ou pelo P. Base na 

plataforma INOVAR Alunos. 

 

No sentido de se manterem informados em relação ao tipo de faltas dos seus educandos os Pais/EE deverão 

consultar com regularidade o INOVAR Consulta. 

 

1. Marcação de faltas 

 

A falta de presença é a ausência do Aluno a uma aula, bloco de aulas ou atividade equiparada a letiva, tendo 

como princípio a frequência das aulas em regime presencial. O regime de ensino só pode ser alterado por 

determinação governamental ou da respetiva tutela. 

 

Mesmo que o Externato tenha permitido o acesso a aulas online a Alunos ausentes, devido a isolamento 

profilático por indicação da DGS ou por motivo de doença (devidamente atestada) que se preveja 

prolongada (ausência superior a 3 dias), há lugar ao registo de falta de presença justificada. 

 

 Pré-Escolar e 1º Ciclo 

A falta é registada por ausência a 1 (um) dia de aulas. 

 

 2º e 3º Ciclos 

É registado por ausência a 1 (um) tempo de aula. 
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2. Tipos de faltas 

No 1º Ciclo, só são registadas as faltas de presença, relativas à ausência de 1 dia de aulas. 

Os atrasos, as faltas de material ou de TPC são geridas em cada caso pelo P. Base e pelo Diretor Pedagógico 

do 1º Ciclo e informados os Pais/EE, se necessário. 

 

Nos 2º e 3º Ciclos: 

 

Falta de Presença  

É considerada falta de presença a não comparência do Aluno a uma aula ou outra atividade de frequência 

obrigatória. A ausência de um Aluno a um tempo letivo de cinquenta minutos corresponde sempre a uma 

falta de presença.  

No caso específico do 1º tempo da manhã, o início da contagem do tempo ocorre às 8:20h. 

As faltas de presença são sempre registadas como injustificadas (só o P. Base poderá justificar as faltas, no 

caso dos motivos se enquadrarem nos atendíveis); 

 

Falta por Atraso 

Existe uma tolerância de 10 (dez) minutos no 1º tempo da manhã – entre as 8:25h e as 8:35h - que não 

deve ser tomada como uma regra, só devendo ser utilizada em casos de exceção. Se o Aluno chega dentro 

do período de tolerância, será marcada a respetiva falta de pontualidade. Apela-se, portanto, à colaboração 

e boa atenção dos Pais/EE no que respeita à pontualidade dos seus educandos e ao acompanhamento dos 

registos no INOVAR Consulta. 

 

Chamamos a atenção para o facto de os atrasos interferirem na aprendizagem do Aluno, afetarem a sua 

tranquilidade no início do seu trabalho escolar e o decorrer dos trabalhos da aula. 

 

Em caso de atraso do Aluno (superior ao estipulado no ponto anterior), será marcada uma falta equiparada 

a uma falta de presença, devendo o Aluno participar no tempo restante da aula. 

 

Os atrasos ocorridos nos restantes tempos letivos (inclusive ao 1º tempo da tarde) são considerados graves 

e poderão conduzir à aplicação de uma medida corretiva. 

 

Sempre que se registem 3 faltas de pontualidade numa disciplina, serão convertidas numa falta de presença 

injustificada; 

 

Falta de Material  

Considera-se falta de material a comparência do Aluno às atividades escolares sem se fazer acompanhar do 

material necessário. 

 

Nas aulas de Educação Física é obrigatória a utilização do equipamento desportivo indicado e comunicado 

antes do início do ano letivo. Não sendo o aluno portador do equipamento adequado, não poderá realizar 

os exercícios propostas na aula. No entanto, o Aluno assistirá à aula e o professor poderá solicitar o seu 

apoio na concretização da mesma. 

  

A falta de material numa aula de 50 ou 100 minutos implica sempre a marcação de apenas uma falta de 

material.  
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Nas aulas de Educação Visual/Educação Tecnológica e nas atividades de Laboratório, a bata faz parte do 

material necessário, logo a sua inexistência dará lugar a uma falta de material. A possibilidade do Aluno 

realizar a aula ficará dependente do tipo de tarefa e da decisão do professor. 

 

O material escolar é necessário como suporte ao trabalho de sala de aula, logo as faltas de material 

interferem no decurso da aprendizagem e traduzem-se de forma negativa na avaliação, no âmbito da 

atitude face ao trabalho. 

 

Falta de TPC  

Tem lugar quando o Aluno não cumpre as tarefas que foram propostas para realização extra-aula; 

 

O cumprimento do TPC apresenta-se como um aspeto muito relevante na consolidação das aprendizagens 

e/ou no desenvolvimento do trabalho de pesquisa de forma autónoma, complementando o trabalho 

realizado na aula e/ou de preparação para a mesma.  

 

Assim, naturalmente, o incumprimento interfere na realização das aprendizagens e reflete-se de forma 

negativa na avaliação, no âmbito da atitude face ao trabalho. 
 

Nos 1º, 2º e 3º Ciclos: 

Falta Disciplinar  

Considera-se falta disciplinar qualquer atitude ou comportamento do Aluno do 1º, 2º ou 3º Ciclo que 

perturbe o funcionamento das atividades escolares e atente contra as normas do presente Regulamento. 

Na sala de aula, compete ao professor advertir o Aluno, registar a respetiva falta e dar conhecimento, da 

situação ao P. de Base que, por sua vez, informará o Diretor Pedagógico do respetivo Ciclo.  

Em situações consideradas graves, a Dir. Ped. do Externato analisa, avalia e decide das sanções a aplicar. 

 

3. Justificação de faltas 

São consideradas justificadas as faltas dadas por motivos atendíveis, designadamente doença2), consulta 

médica, participação em provas artísticas/desportivas ou cumprimento de obrigações legais. 

 

Não são justificáveis as seguintes faltas: 

Faltas sistemáticas de presença após situação circunstancial de atraso; 

Faltas de presença que resultem de aplicação de procedimentos disciplinares corretivos; 

Faltas de material, com responsabilidade direta do Aluno ou a ele imputáveis; 

Faltas cuja justificação seja apresentada fora do prazo definido. 

 

Para a justificação de faltas os Pais/EE devem enviar um email ao P. Base até ao 3º dia útil subsequente à 

data da mesma. Sempre que necessário, deve ser acompanhado do respetivo comprovativo/declaração 

médica. 

 

O Externato reserva-se o direito de não relevar faltas casuisticamente. 
 
Eventuais restrições apresentadas pelos Alunos à prática de atividade física não impedem a sua presença e 

a participação adaptada nas atividades letivas, incluindo as aulas da disciplina de Educação Física. 

 

2) Sempre que o aluno tenha uma doença que implique risco de contágio, febre ou outros sintomas que causem indisposição 
e mal-estar, deve permanecer em casa, protegendo-se a si e aos outros. Qualquer doença que exija ausência a partir dos 3 
dias deverá ser atestada pelo médico. 
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4. Faltas Injustificadas 1º, 2º e 3º Ciclos 

São consideradas injustificadas as faltas que não tenham sido objeto de justificação, aquelas cuja 

justificação não tenha sido atendida e/ou tenha sido apresentada fora do prazo.  

 

Também são consideradas injustificadas as faltas resultantes da suspensão do direito de participação de 

atividades de sala de aula.  

 

 No 1º Ciclo, o limite de faltas injustificadas não pode exceder os 10 (dez) dias, seguidos ou 

interpolados;  

 Nos 2º e 3º Ciclos, o limite de faltas injustificadas é o dobro dos tempos letivos semanais por 

disciplina, com exceção das disciplinas com 1 (um) só tempo semanal, para as quais é aplicado o 

triplo. 

 

As situações em que o Aluno ultrapasse o limite de faltas injustificadas, podem implicar o cumprimento de 

um plano de trabalho. O plano de trabalho incide sobre o Programa Curricular da disciplina ou disciplinas 

em que o Aluno ultrapassou o limite de faltas, de forma a permitir a recuperação do atraso nas 

aprendizagens. As atividades inscritas neste plano realizam-se fora do período de aulas.  

 

O plano de trabalho é delineado e avaliado pelo Conselho de Grupo e pelo Diretor Pedagógico do respetivo 

Ciclo.  

 

A ineficácia das atividades do plano de trabalho e/ou o incumprimento reiterado do dever de assiduidade 

implicam, para além do prescrito no Estatuto do Aluno, a definição de medidas de acordo com as 

caraterísticas e percurso escolar do Aluno. 

 
 

ARTº 54º - REGIME DISCIPLINAR 

 

A disciplina dentro do Externato orienta-se pela aceitação incondicional do seu PE e Regulamento Interno. 

As normas aqui apresentadas têm como objetivo assegurar um ambiente tranquilo onde a expressão dos 

direitos e deveres de cada um, os valores, formação cívica, tolerância e respeito pelo outro, sejam 

vivenciadas por toda comunidade educativa. 

 

A infração disciplinar qualifica-se nos termos em que um determinado comportamento do Aluno:  

 

a) Não respeite plenamente os deveres dos Alunos consignados na legislação vigente e no presente 

Regulamento;  

b) Seja perturbador do funcionamento normal das atividades escolares, em qualquer contexto educativo, 

dentro ou fora das instalações do Externato (e.g. no caso das visitas de estudo);  

c) Perturbe o ambiente fora dos momentos das aulas, nos tempos e espaços das refeições ou de recreio. 

 

As infrações disciplinares implicam a aplicação de medidas corretivas ou medidas disciplinares 

sancionatórias, que prosseguem finalidades pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração.  

Ao Aluno, que manifeste incumprimento do dever, podem aplicar-se medidas corretivas e medidas 

disciplinares sancionatórias, atendendo na sua determinação à gravidade do comportamento, ao grau de 

responsabilidade, ao seu percurso educativo, nomeadamente aos seus antecedentes disciplinares – 

sobretudo se for reincidente – e demais condições pessoais, familiares e sociais. 
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1. Medidas disciplinares corretivas 
 
Medidas disciplinares corretivas visam sobretudo a correção do incumprimento de deveres por parte do 

Aluno, bem como o reconhecimento da autoridade e segurança dos agentes educativos no exercício da sua 

atividade. 

 
O Aluno deve ser ajudado a fazer um exercício de tomada de consciência, reconhecendo os factos que lhe 

são atribuídos e assumindo a sua parte de responsabilidade em colaborar num ambiente escolar que se 

deseja humano, solidário, disciplinado, livre e responsável. 

 
São medidas disciplinares corretivas: 
 

a) Advertência oral 
 
Consiste numa chamada verbal de atenção perante um ato de infração, com finalidades pedagógicas, 

preventivas dissuasoras e corretivas de um comportamento perturbador. Quando aplicada dentro da sala 

de aula, pode permitir a permanência do Aluno. Qualquer agente educativo (docente ou não docente) tem 

competência para advertir o Aluno, devendo informar o P. Base do sucedido. 

 
b) Advertência comunicada aos Pais/EE 
 
A gravidade ou reiteração do comportamento referido na alínea anterior justifica a aplicação desta medida, 

a qual visa alertar os Pais/EE para a necessidade de, em articulação com a Escola, reforçar a 

responsabilidade do seu educando no cumprimento dos seus deveres. Consiste na comunicação oral e/ou 

por escrito aos Pais/EE de um incidente disciplinar, quando se considerar insuficiente a advertência oral. 

 
c) Ordem de saída da sala de aula ou de outros espaços onde se desenvolvam atividades escolares  
 
A ordem de saída da sala de aula e demais espaços onde se desenvolvam atividades escolares é uma medida 

a utilizar pelo professor, como último recurso, e em situações que impeçam o tranquilo desenvolvimento 

dos trabalhos pelos restantes Alunos do grupo. A ordem de saída da sala de aula implica a marcação de 

falta disciplinar ao Aluno, devendo ser comunicada a ocorrência, ao P. Base. As faltas disciplinares são 

comunicadas, pelo P. Base, aos Pais/EE com a maior brevidade possível.  

 

Na sequência da ordem de saída, o Aluno é encaminhado para o P. Base, ou na indisponibilidade deste para 

o Diretor Pedagógico que por sua vez determinará o que o Aluno irá fazer e onde irá permanecer. 

 
d) Atribuição de tarefas de integração escolar 
 
Consiste na realização de tarefas de carácter pedagógico no âmbito do Grupo ou de carácter 

pedagógico/social no âmbito da comunidade escolar, visando o reforço da formação cívica do Aluno e da 

capacidade de se relacionar com os outros de forma responsável. A aplicação desta medida surge na 

sequência de comportamentos qualificados como infração disciplina e são decididas pela Dir. Ped. 

 

Poderão ser consideradas as seguintes atividades de integração na comunidade educativa:  

 

 Realização de tarefas adequadas à situação a consequente permanência no Externato depois das aulas 

ou obrigação de comparecer em período não letivo;  

 Obrigatoriedade de frequentar o Centro de Estudo;  

 Reparação do dano provocado pelo Aluno;  

 Limpeza e reparação do material e instalações;  
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 Prestação de serviço cívico ligado à comunidade escolar (e. g. ajuda no refeitório, auxílio no CRE, entre 

outras). 

 

Na linha do PE do Externato, estimula-se os Alunos, em todos os níveis etários, a interiorizar as regras de 

respeito pelos outros e a contribuir ativamente para a manutenção e bom estado dos materiais e 

equipamentos da Escola. Neste sentido, relembramos a informação sobre os estragos de material que 

consta neste Regulamento e no Estatuto do Aluno. 

 
e) Suspensão de um dia de frequência de aulas ou de atividade educativas 

 
Consiste na interdição de frequência das aulas durante um dia, visando o reforço do reconhecimento da 
autoridade bem como a prevenção de um comportamento que se deseja disciplinado e positivo. 
 
Aplica-se quando se verifica um ato considerado como muito grave por parte do Aluno. É da competência 
do Diretor Pedagógico após proposta do P. Base. Desta medida será dado conhecimento aos Pais/EE. 
 
As faltas dadas durante a aplicação desta medida poderão, excecionalmente, ser consideradas justificadas. 

 
f) Outras medidas  
 
Nalgumas situações são consideradas medidas corretivas o condicionamento no acesso a espaços 

educativos, a proibição de participação em visitas de estudo, a proibição da utilização de certos materiais e 

equipamentos. O P. Base ou Diretor Pedagógico do respetivo Ciclo dá a conhecer estas medidas. 

 
 

2. Medidas disciplinares sancionatórias 
 
Visam simultaneamente a correção e a censura disciplinar de atos ou comportamentos por parte do Aluno. 

A aplicação destas medidas supõe que as anteriores não tenham proporcionado mudanças visíveis no 

comportamento e na atitude manifestada pelo Aluno. Os procedimentos de aplicação destas medidas 

decorrem dos prescritos no Estatuto do Aluno (Lei n.º 51/2012).  

 
a) Repreensão registada 

 
Consiste numa advertência escrita, registada no processo individual do Aluno, na sequência de um 

comportamento considerado continuadamente perturbador ou após a aplicação de várias medidas 

corretivas. É da competência do Diretor Pedagógico após ouvido o Conselho de Professores de Base. 

Quando aplicada deverá ser objeto de notificação aos Pais/EE. 

 
b) Suspensão da escola 

 
Consiste na suspensão da frequência das atividades educativas. Esta medida aplica-se quando se verificar 

um comportamento muito perturbador do normal funcionamento das atividades da escola ou das relações 

no âmbito da comunidade educativa e que seja reconhecida como única medida apta de responsabilizar o 

aluno no cumprimento dos seus deveres.  

 

Em situações devidamente ponderadas, e com caráter excecional, um Aluno que esteja suspenso poderá 

entrar nas instalações do Externato, unicamente com o objetivo de realizar avaliações ou entregar 

trabalhos.  

As faltas dadas durante a aplicação desta medida poderão, por decisão da Dir. Ped., excecionalmente, ser 

consideradas justificadas. 
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c) Suspensão definitiva 

 

Consiste na suspensão definitiva da frequência do Externato. A aplicação desta medida é da competência 

da Dir. Ped., após ouvido o Conselho de P. de Base, baseada em ata do Conselho de Grupo Ordinário ou 

marcado para o efeito. 

 

Visa impedir que se perpetuem comportamentos e atitudes que evidenciam um notório desfasamento do 

ideário e do PE do Externato, e perturbam de forma grave e continuada o direito dos restantes Alunos a um 

ambiente de aprendizagem construtivo e equilibrado.  

 
d) Não-aceitação da renovação de inscrição no ano letivo seguinte  
 
A Escola poderá não aceitar a renovação da inscrição do Aluno se este revelar incumprimento das regras e 

normas inscritas no Regulamento Interno e no PE do Externato, em anos precedentes.  
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CAP. VIII – DA SELEÇÃO, ADMISSÃO E CONTRATAÇÃO DE 
TRABALHADORES 

 

ARTº 55º - SELEÇÃO, ADMISSÃO E CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES (DOCENTES E NÃO 

DOCENTES) 

1. A seleção cabe aos Diretores Pedagógicos/à Direção da Associação. 

2. O processo compreende uma entrevista onde será feita a apresentação e discussão do currículo e 

onde, ainda, serão apresentados os PE e PC do Externato e o Regulamento Interno, de modo ao 

candidato tomar conhecimento dos nossos objetivos. 

3. Na admissão, os futuros trabalhadores terão de apresentar, na secretaria, habilitações adequadas 

ao trabalho para o qual são contratados e ainda: 

a. registo criminal; 

b. boletim de vacinas atualizado; 

c. Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão; 

d. número de contribuinte; 

e. cartão da Segurança Social e/ ou da Caixa Geral de Aposentações. 

1. Durante o processo de admissão é obrigatória a consulta de Medicina de Trabalho, na empresa 

indicada pela Direção. 

2. No ato de assinatura do contrato, perante um dos Diretores Pedagógicos, o futuro trabalhador 

comprometer-se-á a cumprir o presente Regulamento Interno, o PE, PC, a legislação contratual 

aplicável, assim como o horário que lhe for atribuído, além de tomar conhecimento e cumprir 

normas relativas à Segurança e Higiene no Trabalho e ao novo regime de proteção de dados (RGPD 

2016/679). 
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CAP. IX – DAS INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS 

  

ARTº 56º - CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS (CRE) 

1. O CRE tem por objetivo responder às necessidades de pesquisa, formação e informação dos Alunos 

e dos Docentes e apoiar as diferentes atividades organizadas pela Comunidade Educativa e 

funciona das 8:30h às 11:45h, das 12:30h às 15:45h e das 16:15h às 17:30h como Centro de Estudos 

a partir do 3º ano ou do 2º ano, quando combinado com o P. Base. 

2. Podem frequentar o CRE: 

a. Alunos do Pré-Escolar e do 1º e 2º anos com o respetivo P. Base ou Docente de 

Especialidade; 

b. restantes Alunos com os P. Base, restantes Docentes, sozinhos ou em subgrupos; 

c. todos os Alunos a partir do 5º ano, nas horas de recreio. 

3. São competências do Responsável do CRE: 

a. afixar as regras de funcionamento e fazê-las cumprir; 

b. proceder a todo o tratamento documental dos materiais (livros, DVDs, etc.) e proceder à 

sua divulgação; 

c. manter atualizado o tratamento do património documental da Escola e da Associação; 

d. elaborar, no fim de cada no letivo, um balanço das atividades desenvolvidas; 

e. zelar pelo material e providenciar a sua reparação, sempre que necessário; 

f. propor novas aquisições, sempre que necessário; 

g. atualizar e fazer a manutenção do equipamento informático, software e sistemas de rede, 

em colaboração com as empresas especializadas contratadas, sobre a coordenação da 

Direção da Associação. 

 

ARTº 57º - LABORATÓRIO 

1. A utilização do laboratório é sempre feita na presença dum Docente responsável, tanto no decorrer 

dos tempos letivos como nos clubes. 

2. Os Docentes e Alunos são responsáveis pela sua correta utilização e manutenção; 

3. Sempre que for detetada qualquer anomalia esta deve ser imediatamente comunicada ao Docente 

responsável pela manutenção; 

4. Os Docentes que o utilizam devem definir e afixar normas de higiene e segurança;  

5. É dever dos Docentes que utilizam estes espaços fazer uma inventariação anual do material 

existente, zelar pelo bom estado e operacionalidade do mesmo e sugerir a aquisição de novos 

materiais. 

6. É obrigatório o uso de bata (branca) a partir do 5º ano. 
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ARTº 58º - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

1. O espaço para a prática de Educação Física compreende campo de jogos, ginásio, parede de 

escalada e arrecadações de material desportivo e tem como prioridade as aulas de Educação Física, 

clubes de desporto e atividades extracurriculares. 

2. Constituem normas de funcionamento as seguintes: 

a. o ginásio e a parede de escalada só são utilizados na presença dos Docentes responsáveis; 

b. o campo de jogos também é utilizado nos recreios com a presença das vigilantes; 

c. a utilização e arrumação do material é da inteira responsabilidade dos Docentes 

responsáveis; 

d. durante os recreios existe para o campo de jogos uma escala de utilização definida pelos 

P. Base no início do ano letivo. 

e. cabe aos Docentes que utilizam este espaço fazer uma inventariação anual do material 

existente, zelar pelo bom estado e operacionalidade do mesmo e sugerir a aquisição de 

novos materiais. 

 
ARTº 59º - SALAS DE EDUCAÇÃO VISUAL E DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

1. Têm acesso às salas de Educação Visual e de Educação Tecnológica: 

a. os Alunos a partir do 3º ano de escolaridade nos seus tempos letivos; 

2. A sua utilização é sempre feita na presença dos Docentes responsáveis aos quais cabe: 

a. definir normas de utilização das salas e dos equipamentos; 

b. manter a operacionalidade dos equipamentos assegurando a sua manutenção e 

substituição; 

c. assegurar a arrumação dos espaços e materiais pelos Alunos; 

d. propor novas aquisições sempre que necessário; 

e. fazer uma inventariação anual do material existente. 

 

ARTº 60º - SALA DE MÚSICA 

1. Têm acesso à sala de música: 

a. os Alunos durante as aulas de Educação Musical; 

b. os Alunos que frequentam o clube de música e o coro; 

c. os Alunos durante as aulas extracurriculares da área da música. 

2. A sua utilização é sempre feita na presença do Docente responsável da área, ao qual cabe: 

a. fazer ou atualizar a inventariação do material anualmente; 

b. zelar pelo bom estado e operacionalidade do material existente;  

c. propor a aquisição de materiais e equipamentos. 
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ARTº 61º - SALA DE ALUNOS           

1. Têm acesso a esta sala os Alunos do 3º Ciclo. 

2. Os Alunos estão sujeitos ao cumprimento das regras de utilização, conforme respetivo 

regulamento afixado na sala. 

 

ARTº 62º - RECREIOS 

1. Têm acesso ao recreio dos “mais pequenos” os Alunos do Pré-Escolar e do 1º ano de escolaridade 

bem como a pessoa responsável/ autorizada que venha buscar os Alunos desta faixa etária; 

2. Têm acesso ao recreio dos “mais velhos” exclusivamente os Alunos a partir do 2º ano.  

3. Todos os recreios são vigiados e controlados por vigilantes/ auxiliares de ação educativa. 

a. Estes trabalhadores têm como função zelar pela segurança dos Alunos e pedir o apoio do 

Professor de Dia sempre que necessário. 

b. Para o efeito existe uma escala semanal de P. Base que providenciam apoio aos recreios 

da hora do almoço e que são, por isso, chamados Professores de Dia.  

c. Durante o recreio da tarde, permanecem também nas instalações da Escola Educadores/P. 

Base/ membros da Associação que asseguram o apoio a esses recreios. 
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CAP. X – DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

ARTº 63º - SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

1. Integram os serviços de gestão administrativa a Receção, a Secretaria / Tesouraria e a Reprografia, 

que funcionam das 8:00h às 12:30h e das 13:30h às 17:00h. 

2. A responsabilidade e organização destes serviços cabe à Dir. Ped / Direção da Associação. 

3. Constituem responsabilidade destes serviços, entre outros: receção, envio e reencaminhamento 

de emails conforme o âmbito dos assuntos e respetivos destinatários; 

a. atendimento de telefones e de qualquer pessoa ou entidade; 

b. atendimento dos Pais/EE em tudo o que diga respeito a marcações de entrevistas; 

c. procedimentos de inscrições em lista de espera, matrículas, renovação de matrículas e 

transferências; 

d. emissão de circulares internas e externas; 

e. emissão de recibos, faturas e recebimento de mensalidades de toda a componente letiva 

e não letiva, assim como pagamento a fornecedores;  

f. impressão e arquivo das avaliações intercalares e trimestrais dos Alunos; 

g. atualização dos registos biográficos dos Alunos; 

h. participação de ocorrências às competentes Companhias de Seguros; 

i. emissão de certidões de frequência e aproveitamento dos Alunos, 

j. serviço de fotocópias; 

k. realização de registos contabilísticos; 

l. zelar pelo cumprimento do RGPD – EU 2016/679. 

 

ARTº 64º - REGRAS DE SEGURANÇA 

1. O Externato privilegia a segurança com os objetivos de: 

a. aumentar o nível de segurança interna; 

b. diminuir o risco de intrusão de desconhecidos; 

c. evitar a saída de Alunos não autorizados; 

d. saber em cada momento quem se encontra dentro das instalações. 

2. Para atingir os objetivos supra, constituem regras de segurança as seguintes: 

a. existe só uma entrada para o edifício, além da entrada nas traseiras, exclusivamente para 

produtos consumíveis e para acesso de elementos da comunidade educativa com 

mobilidade reduzida, aberta para o momento por um funcionário; 

b. a porta de entrada encontra-se sempre fechada e só pode ser aberta por um trabalhador 

da Escola. 
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3. Os Alunos só podem sair da Escola a partir do 7º ano devidamente autorizados, através de impresso 

próprio assinado, pelos Pais/EE. 

4. Para o Pré-Escolar, 1º e 2º Ciclos, durante o processo de matrícula/renovação de matrícula, os 

Pais/EE indicam, por escrito, via email, quem são as pessoas autorizadas a levar os seus filhos. 

Sempre que não sejam as pessoas previamente autorizadas, os Pais/EE terão de o comunicar à 

Escola. Estas deverão identificar-se sempre que solicitado. Em caso de dúvida, contactaremos os 

Pais/EE. 

5. A partir do momento em que os Alunos são entregues a quem os vem buscar, ficam à 

responsabilidade da pessoa autorizada, mesmo que permaneçam dentro das instalações do 

Externato. 

6. Quando da matrícula/renovação de matrícula, os Pais/EE assinam uma autorização que permite a 

saída dos seus educandos nas Visitas de Estudo. Estas serão comunicadas previamente aos Pais/EE 

via email pelos P. Base do Pré-Escolar e 1º Ciclo e via plataforma INOVAR, no caso dos 2º e 3º Ciclos. 

Poderão, no entanto, ocorrer pontualmente algumas saídas de natureza local decorrentes da 

concretização de objetivos pedagógicos surgidos no momento, sem comunicação prévia. 

 
ARTº 65º - PLANO DE EMERGÊNCIA 

1. O Externato possui um Plano de Emergência Interno que sistematiza um conjunto de normas, 

regras e procedimentos no sentido de minimizar os efeitos de acidentes e catástrofes que possam 

vir a ocorrer. 

2. Este documento gere e organiza ao nível operacional os recursos humanos e materiais necessários 

para fazer face aos acidentes. 

 

ARTº 66º - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

No caso da necessidade de aplicação de um plano de contingência, vigorarão as regras definidas no 

respetivo plano, o que poderá revogar alguns dos artigos deste regulamento.  

 

 
ARTº 67º - SISTEMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

 E SEGURANÇA ALIMENTAR 

Ao nível da Higiene e Segurança no Trabalho e do HACCP, o Externato é supervisionado por uma empresa 

devidamente credenciada para o efeito. 

 

ARTº 68º - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

1. O Externato disponibiliza aos Alunos, com a finalidade de completar a sua formação, clubes e 

atividades extracurriculares de adesão facultativa. 

2. Os clubes são gratuitos e sujeito a inscrição.  
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3. As atividades extracurriculares são sujeitas a inscrição e a pagamento. 

4. Cada atividade rege-se por normas próprias de organização, definidas pela Dir. Ped. em conjunto 

com os seus responsáveis. 

 

ARTº 69º - OCORRÊNCIAS / ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 

1. Os medicamentos trazidos de casa terão de vir devidamente identificados e com a posologia, o 

horário de administração e a duração do tratamento e entregues na receção ou na sala à vigilante 

ou ao P. Base. 

2. Em caso de doença súbita/acidente só se administrarão medicamentos depois de consultados os 

Pais/EE. 

3. Em caso de situação grave e de emergência (acidente ou doença) serão imediatamente levados ao 

hospital enquanto se tenta contactar os Pais/EE. 

4. Em caso de situação de acidente (sem emergência) serão contactados os Pais/EE para que decidam 

a forma de proceder. 

 

ARTº 70º - RESTRIÇÕES/PRESCRIÇÕES 

Os Pais/EE dos Alunos que tenham restrições ou prescrições alimentares específicas deverão comunicá-las 

ao P. Base, via email, acompanhadas da respetiva prescrição médica. 

 
 

ARTº 71º – SEGURO ESCOLAR 

1. Coberturas e Capitais seguros: 

Despesas de tratamento 2) – 2500€ 

Invalidez permanente por acidente – 10000€ 

Morte 3) – 1500€ 

Responsabilidade Civil Aluno – 500€ 

 

2. Apólice nº 38.101022 da Caravela Seguros 

3. FUNCIONAMENTO DO SEGURO (Indemnizações): Por reembolso 4) a quem demonstrar ter pago 

as despesas e contra a entrega da documentação comprovativa (originais). 

 
 

 
2) Em caso de Morte, por acidente, de menores com idade inferior a 14 anos de idade, apenas serão pagas, nos termos da 
legislação em vigor, as Despesas de Funeral. 
3) Por Despesas de Tratamento entendem-se as relativas a honorários médicos e internamento hospitalar, incluindo 
assistência medicamentosa e de enfermagem, que forem necessários em consequência de acidente. 
4) Ao contrário do que acontece com alguns seguros de saúde, as apólices de Acidentes Pessoais, como a presente, tem o 
caracter indemnizatório, funcionam em regime de reembolso, pelo que, em caso algum haverá lugar à emissão de “termos 

de responsabilidade” por parte do segurado. 
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ARTº 72º - ACIDENTE ESCOLAR 

 Os Pais/EE poderão levar o seu educando a qualquer hospital da rede pública ou privada; 

 Todas as faturas relacionadas com o sinistro (hospital, medicamentos, tratamentos) devem ser 

emitidas com o nome e o contribuinte do Aluno sinistrado, sendo a respetiva liquidação 

assegurada pelos Pais/ EE; 

 Os Pais/ EE devem entregar na secretaria da escola a seguinte documentação para efeitos de 

reembolso por parte da seguradora:  

a. Faturas das despesas médicas (originais); 

b. Original de prescrição médica para exames complementares de diagnóstico e receituário; 

c. Comprovativo do IBAN/NIB emitido pela entidade bancária com nome do titular. 

 

ARTº 73º – VISITAS DE ESTUDO 

São atividades de caráter pedagógico/cultural/desportivo de apoio e enriquecimento curricular que se 

realizam fora do espaço escolar e que poderão ser fator de motivação para novas aprendizagens, de 

desenvolvimento das que estejam a decorrer ou de consolidação das já realizadas.  

 

As visitas de estudo têm, por princípio, caráter obrigatório, desde que haja o consentimento dos Pais/EE no 

ato da matrícula, sendo o desempenho e as atitudes dos Alunos refletidos na sua avaliação global. Neste 

sentido, os Alunos participantes na visita poderão ter de realizar um trabalho que será objeto de avaliação 

pelo respetivo professor ou professores, no caso de ser no âmbito interdisciplinar. 

 

Sempre que o comportamento do Aluno em visitas de estudo, atividades desportivas ou qualquer outra 

atividade organizada no exterior pelo Externato, não se enquadre nas normas constantes do presente 

Regulamento, será aplicada uma sanção disciplinar. 

 

 

ARTº 74º - VIAGEM DE FINALISTAS/ACAMPAMENTO/ACANTONAMENTO 

1. A viagem de finalistas é efetuada pelos finalistas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos: 

a. 1º e 2º Ciclos no final do ano letivo;     

b. 3º Ciclo, entre o final do 2º período e o início do 3º; 

2. 8º ano – acampamento realizado no final do ano; 

3. Os Alunos serão acompanhados pelo Diretor Pedagógico (ou seu representante) e outros Docentes 

que para tal se disponibilizam; 

4. Estas atividades realizar-se-ão se existir acordo por parte dos Alunos que queiram participar e 

autorização, via email, dos seus Pais/ EE em relação ao local de destino, preço, duração e condições 

da viagem e se os Alunos se comprometerem a cumprir todas as regras estabelecidas pela Escola.  
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ARTº 75º - FESTAS DE ANOS 

Os Alunos poderão trazer o bolo de anos para festejarem o seu aniversário com os colegas, mas os Pais/EE 

não participam nesta atividade, exceto no Pré-Escolar. 

 

ARTº 76º - CHEGADAS DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR 

Os Pais/EE dos Alunos do Pré-Escolar podem levar os filhos às salas de aula até às 9:15h; a partir desta hora 

as crianças serão acompanhadas por um funcionário da Escola. 

 

ARTº 77º - PERDIDOS E ACHADOS 

O vestuário e os objetos perdidos que não estejam devidamente identificados serão guardados durante o 

ano letivo. Caso não sejam reclamados até ao último dia útil do mês de julho, serão entregues a uma 

instituição de solidariedade social. 
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CAP. XI – PROTEÇÃO DE DADOS (EU 2016/679) 
 

ARTº 78º - DO REGULAMENTO GERAL DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

A Associação Pedagógica As Descobertas – Externato As Descobertas, no âmbito da sua atividade, recolhe 

e procede ao tratamento dos dados pessoais de Alunos e Pais/EE, Docentes e Não Docentes que são 

estritamente necessários à prestação de serviços educativos que estabelecemos com a comunidade 

educativa e colaboradores externos para dar cumprimento a obrigações legais estabelecidas pelo ME e ou 

outras entidades oficiais da administração central e/ou da administração local. 

 

Tendo em consideração que os dados pessoais detidos pelo Externato, porque relativos à aprendizagem, 

ao comportamento, aos traços psicológicos, ao percurso escolar, ao agregado familiar, e a eventuais 

questões de saúde, são dados da vida privada dos Alunos e das suas famílias ou encarregados de educação, 

a sua exposição pública, parcial ou total, é altamente violadora da privacidade e tem um impacto muito 

significativo na vida atual e futura dos Alunos. Assim, no superior interesse da criança e em cumprimento 

do Regulamento Geral de Proteção de Dados, são definidas orientações precisas sobre os limites legais para 

a disponibilização e o tratamento de dados pessoais dos Alunos - direito à proteção de dados pessoais e à 

privacidade - também na vertente da sua difusão através da Internet, bem como sobre os procedimentos 

que se devem adotar com vista a aumentar a segurança da informação e a minimizar os riscos de utilização 

abusiva dos dados pessoais. Também é nossa preocupação toda a salvaguarda dos dados recolhidos no 

cumprimento das obrigações legais relacionadas com os contratos de trabalho de Docentes e Não 

Docentes. 

 

1. A informação disponibilizada na área reservada relativa a um determinado Aluno, só pode estar 

acessível aos respetivos Pais/EE, nomeadamente, quaisquer dados relativos ao domicílio, ao 

percurso escolar, a medidas disciplinares, a referenciação pela Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens, a necessidades educativas especiais, ao tipo e número de faltas dadas, à informação de 

saúde associada à justificação de faltas, a situações de deficiência, vacinas, acidentes escolares e 

faturas, entre outros. A disponibilização desta informação aos Pais/EE acontece durante o período 

de frequência no Externato. 

 

2. A afixação das pautas de avaliação, no final de cada período letivo, é efetuada no interior do 

Externato e estas permanecem afixadas, até ao final da primeira semana de aulas do período 

seguinte. No terceiro período ficarão publicadas quinze dias após a data de afixação. Nas referidas 

pautas deve apenas constar a informação resultante da avaliação sumativa de cada Aluno, por 

disciplina, bem como a data de afixação da pauta.  
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3. A disponibilização de informações/divulgação sobre atividades curriculares e extracurriculares na 

Internet, em área reservada de acesso credenciado para a comunidade escolar só é conservada até 

ao final do correspondente ano letivo. 

 

4. A divulgação de fotografias ou vídeos no sítio da Internet, nas redes sociais, nas publicações do 

externato, ou que tenham utilização em circuito fechado ou apenas para arquivo ou exposição no 

espaço escolar, que implicam a exposição da imagem ou também voz dos Alunos carecem de 

consentimento prévio dos respetivos Pais/EE. O que é solicitado na matrícula/renovação de 

matrícula. 

 

5. A publicação de fotografias ou vídeos de Alunos devem ser reduzidas ao mínimo indispensável, 

privilegiando a captação de imagens de longe e de ângulos em que os Alunos não sejam 

identificáveis. 

 
 

6. O acesso dos Pais/EE e Alunos às plataformas digitais do Externato para consulta de dados, é feito 

com autenticação do utilizador e as comunicações são devidamente cifradas. No final devem fechar 

a sessão. 

 

7. Os serviços apoio informático garantem a criação de palavras-passe “fortes”. Desenvolve uma 

eficiente gestão das contas de utilizador, desabilitando os utentes que já não se encontram ligados 

ao externato. Implementa uma rigorosa política de acesso dos utilizadores aos dados pessoais, 

tendo em conta a necessidade que decorre das funções desempenhadas e das competências 

atribuídas. 

 

8. A informação disponibilizada na plataforma INOVAR pode contemplar a divulgação de horários, 

resultados de instrumentos de avaliação, agendamento de avaliações e atividades, faltas do Aluno 

respeitantes a diferentes tipologias, avaliações intercalares e de final de período relacionada com 

o Aluno, respeitando as autorizações cedidas pelos Pais/EE. A plataforma é configurada de acordo 

com as permissões dadas pela Dir. Ped. aos respetivos utilizadores de acordo com as suas funções 

e/ou cargos. 

 

9. O acesso ao processo individual do Aluno, presente na Secretaria ou no Arquivo do Externato, está 

limitado aos Pais/EE, ao P. Base, à Dir. Ped. e aos serviços de administração escolar e de gestão de 

Alunos. Podem ainda ter acesso ao processo individual do Aluno, mediante autorização da Dir. Ped. 

e no âmbito do estrito cumprimento das respetivas funções, psicólogos, Docentes de ensino 

especial ou outros colaboradores, sempre que solicitados e os serviços do ME com competências 

reguladoras do sistema educativo, da Inspeção Geral da Educação ou dos Tribunais. 
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10. A partilha de dados pessoais com instituições terceiras requer a autorização expressa dos próprios 

ou dos Pais/EE decorrente do cumprimento da Lei. 

 

11. É interdita a cópia de dados pessoais dos Alunos para suportes móveis, nomeadamente pen drives, 

plataformas externas ao Externato ou sistemas similares. O Externato tem instalado um sistema de 

limitação de acessos a suportes móveis. 

 

12. Os consentimentos que sejam obtidos dos Pais/EE para a recolha de imagem são arquivados pelos 

serviços administrativos no Arquivo do Externato. 

 

13. As credenciais de acesso atribuídas a cada utilizador são da responsabilidade do próprio não as 

devendo ceder a terceiros em caso algum. 

 

14. O Externato não se responsabiliza pela captação e divulgação de imagem e som realizadas pelos 

Pais/EE e terceiros. 

 

15. Entende-se por Internet as redes de dados locais, por cabo ou wireless (sem fios), bem como as 

redes externas ao colégio, fornecidas por um provedor de serviço. O acesso à Internet poderá ser 

facultado, mediante autorização da Direção. 

 

16. Os Alunos não têm acesso à rede wireless.  

 

17. Em situação alguma, os dados recolhidos serão utilizados para outra finalidade que não seja aquela 

para a qual se encontra legalmente estabelecida ou para a qual foi dado o consentimento por parte 

do titular dos dados. Para as situações extraordinárias em que os dados possam a vir ser 

necessários, como no caso das viagens de finalistas, divulgação das fotografias dos Alunos que 

participaram em atividades, para além das que já possuem consentimento dado no ato da 

matrícula/renovação de matrícula, ou outra situação particular e pontual, serão pedidas 

autorizações específicas. 

 

18. O período de tempo, durante o qual os dados são armazenados e conservados, é o legal ou 

regularmente fixado, ou o estritamente necessário, de acordo com a finalidade para a qual a 

informação é trata, cumprindo as disposições contidas no Regulamento (EU) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral de Proteção de 

Dados). 
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19. O Externato As Descobertas garante ao utilizador do website exdescobertas.pt o respeito pela sua 

privacidade. A Política de Privacidade tem como objetivo informar o utilizador sobre a recolha, 

processamento e utilização dos seus dados pessoais, assim como os direitos que detém sobre os 

mesmos, nos termos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 

de abril de 2016 (RGPD).Esta Política de Privacidade aplica-se estritamente ao website do Externato 

As Descobertas, estando excluídos os websites de terceiros, a que eventualmente, se possa aceder 

através de links indicados no nosso site. O processamento de dados pessoais que partilhe com 

terceiros não se encontra abrangido pela Política de Privacidade, pelo que recomendamos que 

antes de partilhar qualquer informação pessoal leia as Políticas de Privacidade desses terceiros. A 

visita ao nosso website não está condicionada ao registo de dados pessoais que identifique o 

utilizador. Porém, a utilização de determinados conteúdos poderá implicar a disponibilização de 

dados pessoais. 
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CAP. XII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

ARTº 79º - REVISÃO DO REGULAMENTO INTERNO 

O presente Regulamento Interno pode ser revisto, sempre que se justifique, por decisão dos Diretores 

Pedagógicos, depois de ouvido o Conselho Pedagógico. 

 
ARTº 80º - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos no presente regulamento interno serão resolvidos pelos Diretores Pedagógicos / Direção 

da Associação e em conformidade com a legislação em vigor. 

 

ARTº 81º - VIGÊNCIA E DIVULGAÇÃO / ATUALIZAÇÃO 

1. Este Regulamento Interno vigorará, em princípio, por um período de três anos, ao fim dos quais 

poderá ser revisto por iniciativa e proposta dos Diretores Pedagógicos, ouvido o Conselho 

Pedagógico. 

2. O Regulamento Interno é enviado aos serviços do M.E e divulgado por todos os elementos da 

Comunidade Educativa através do website da Escola, rede interna da Escola e em suporte papel na 

secretaria. 

3. Atualização - O Regulamento será motivo de atualização ao longo do ano letivo, sempre que se 

verifique ser necessário. 

 

A revisão e atualização estão previstas com periodicidade anual, seguindo o processo de auscultação da 

comunidade educativa, com vista à melhoria da qualidade da gestão e ao contínuo cumprimento do PE. 
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ANEXO I – Condições Gerais de Matrícula/Renovação de 
Matrícula 

 
 

1. A Associação Pedagógica “As Descobertas”, adiante designada somente por Externato, prestará ao 
aluno matriculado os serviços de ensino correspondentes ao presente Boletim de 
Matrícula/Renovação de Matrícula, de acordo com o Regulamento Interno do Externato, a 
legislação e as normas educacionais vigentes ou que vierem a ser estabelecidas ou exigidas durante 
o ano letivo. 

2. É da inteira responsabilidade do Externato o planeamento e a prestação de serviços de ensino, no 
que se refere ao calendário letivo, nomeadamente a fixação da carga horária, a designação de 
professores, a orientação didático-pedagógica e todas as restantes matérias pertinentes, de acordo 
com os Projetos Educativo e Curricular do Externato. 

3. Ao assinar o presente Boletim de Matrícula/Renovação de Matrícula o Encarregado de Educação 
(EE) /Responsável pela Matrícula do aluno submete-se ao Regulamento Interno do Externato e às 
demais obrigações constantes da legislação aplicável. 

4. Constituem, entre outras, obrigações do EE/Responsável pela Matrícula: 
a)    cumprir com as indicações escritas, emanadas dos Diretores Pedagógicos do Externato, 

sobre o aluno; 
b) dispor-se a participar em reuniões ou entrevistas com responsáveis do Externato, sobre 

assuntos que interessem ao desenvolvimento do aluno, sempre que para isso sejam 
solicitados; 

c) zelar pela assiduidade do aluno, respeitando o calendário escolar, não permitindo que o 
mesmo dê faltas injustificadas; 

d) cumprir o Plano Nacional de Vacinação fazendo prova com o certificado de vacinação no 
momento da 1ª matrícula, nos 1º/5º/7º anos; 

e) proceder ao pagamento da matrícula, ou da sua renovação, e da anuidade em dez 
prestações mensais, como contrapartida pela prestação de todos os serviços contratados. 
Este pagamento tem o valo fixado no Preçário de cada ano letivo e, deve respeitar o 
seguinte calendário: 

i. Matrículas (novos Alunos) 
 Alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo - Período de matrícula: Até janeiro do ano letivo 

anterior; 
 Alunos do 2º e 3º Ciclos - Período de matrícula: Até fevereiro do ano letivo 

anterior; 
 No ato da matrícula há lugar ao pagamento do valor fixado para esse efeito no 

Preçário em vigor. 
ii. Renovação de Matrícula: fevereiro do ano letivo anterior 
 No ato de Renovação de Matrícula há lugar ao pagamento do valor fixado para 

esse efeito no Preçário em vigor. 
iii. Pagamento da anuidade em 10 prestações (setembro a junho): Correspondem 

ao serviço de ensino e serviços de contratação facultativa (alimentação, 
transporte e outros). 

 Setembro: Primeiros 8 dias depois do início do ano letivo. Nesta fatura será 
incluído o material escolar. 

 Restantes meses: até ao dia 8 de cada mês.  
iv. Pagamento da anuidade – de setembro a junho, numa só prestação: 
 Poderá ser feito até ao início do ano letivo, impreterivelmente. Sobre esse valor 

incidirá um desconto determinado no início de cada ano letivo (este desconto não 
abrange o material escolar); 

 Em caso de não cumprimento do prazo do pagamento anual, considera-se aceite 
a adesão ao pagamento mensal, aplicando-se o respetivo regime. 
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f) proceder ao pagamento das atividades e serviços facultativos (alimentação, transportes 
ou outras), nos prazos e termos mencionados na alínea anterior; 
i. os serviços facultativos de alimentação não serão pagos nos períodos de falta por 

doença, apenas de duração igual ou superior a uma semana, desde que 
devidamente comunicada e atestada. 

g) proceder ao pagamento das atividades extracurriculares de frequência facultativa em 
que o Aluno se encontre inscrito, cujos períodos são fixados pelo externato, fora do 
calendário escolar; 
i. o pagamento destas atividades é independente da sua utilização efetiva e deverá 

ser feito nos 8 dias seguintes à emissão da respetiva fatura; 
h) proceder ao pagamento do Estágio de Integração efetuado pelos novos Alunos admitidos 

a partir do 5º ano. 
i. O pagamento deste estágio deverá ser efetuado no decorrer da primeira semana 

do mesmo. 
5. O não cumprimento do pelo EE/Responsável pela Matrícula das obrigações referidas nas alíneas a) 

e b) da Cláusula anterior confere direito ao Externato a resolver o Contrato de Matrícula/ 
Renovação de Matrícula e ainda a ser indemnizado por um valor correspondente a quatro 
prestações mensais da anuidade em vigor. 

6. O não pagamento das prestações previstas nas alíneas e), e f), da Cláusula 4ª nos termos e prazos 
aí previstos determina a aplicação imediata das seguintes penalizações: 

i. 6% da quantia em dívida, se o respetivo pagamento for efetuado com um atraso 
até oito dias relativamente à data do vencimento da prestação; 

ii. 10% da quantia em dívida, se o atraso for superior a 8 (oito) dias relativamente à 
data do vencimento da prestação; 

iii. 15% da quantia em dívida, se o incumprimento for igual ou superior a 30 (trinta) 
dias relativamente à data do vencimento da prestação; 

iv. 20% da quantia em dívida, se o incumprimento for igual ou superior a 60 (sessenta) 
dias relativamente à data do vencimento da prestação; 

v. 25% da quantia em dívida se o incumprimento for igual ou superior a 90 (noventa) 
dias e o Externato fica com o direito a resolver o Contrato de Matrícula e a ser 
indemnizado por um valor correspondente a quatro prestações da anuidade em 
vigor, independente da exigibilidade do débito vencido. 

7. O EE/Responsável pela Matrícula do Aluno poderão anular a Matrícula/Renovação de Matrícula do 
Aluno em qualquer momento, devendo disso informar a Direção do Externato por escrito: 

a) se a anulação da Matrícula/ Renovação da Matrícula ocorrer antes do início do ano letivo 
constitui-se na obrigação de pagar as prestações de anuidade relativas ao 1º Período, 
assim como todo o material escolar já adquirido pelo Externato em seu nome; 

b) se a anulação da Matrícula/ Renovação da Matrícula ocorrer durante o 1º ou 2º período 
letivo, constitui-se na obrigação de pagar o valor correspondente a quatro prestações 
mensais da anuidade; 

c) se a anulação da Matrícula/ Renovação da Matrícula ocorrer durante o 3º período letivo, 
constitui-se na obrigação de pagar o valor correspondente às prestações mensais da 
anuidade ainda não vencidas até ao fim do ano letivo em causa. 

8. Em caso de litígio ou disputa quanto à interpretação, aplicação ou integração deste contrato e dos 
documentos ou legislação que lhe sejam aplicáveis, os Contraentes diligenciarão, por todos os 
meios de diálogo e modos de composição de interesses, obter uma solução concertada para a 
questão. Quando não for possível uma solução amigável e negociada, os Contraentes escolhem 
desde já, e com expressa renúncia a qualquer outro, o Foro da Comarca de Lisboa, sem prejuízo da 
possibilidade que assiste ao consumidor de recorrer a uma entidade de resolução alternativa de 
litígios de consumo, indicando-se para o efeito o Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, 
Rua dos Douradores, 116 – 2º, 1100-207 Lisboa, telf.: 218807030. 
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ANEXO II – Admissão de novos alunos para os 2º e 3º 
Ciclos em contexto pandémico 

Alterações no âmbito das medidas de emergência em caso de pandemia 

 

No caso de existir um contexto pandémico, por precaução e mitigação dos potenciais impactos na vida da escola dos 
contactos vindos do exterior, a Direção do Externato As Descobertas deliberou a alteração das condições de acesso previsto 
no artª22º do atual Regulamento Interno.  
 
Os critérios de seleção para a admissão de novos Alunos dos 2º e 3º Ciclo terão em consideração, no estabelecimento das 
prioridades de acesso à entrada no próximo ano letivo, o apuramento da média das avaliações1) obtidas no 1º período do 
presente ano letivo. Decorrente deste apuramento, tendo em conta que o valor da média terá de ser positivo, os critérios de 
seriação, serão as seguintes: 
 

1. Irmãos de atuais Alunos; 
2. Filhos de trabalhadores da associação; 
3. Irmãos de Alunos que têm vaga no ano letivo pretendido; 
4. Irmãos e filhos de ex-Alunos; 
5. Média mais elevada; 
6. Ordem cronológica da inscrição em lista de espera; 
7. Alunos com percursos educativos/formativos realizados em escolas estrangeiras sem a componente de 

aprendizagens da língua portuguesa.  
 

Será também realizada uma entrevista (por videoconferência) com o diretor pedagógico para que os Pais/EE conheçam 
melhor a nossa proposta educativa e para que a escola conheça o perfil do candidato a Aluno e as expetativas do mesmo e 
dos Pais/EE, no sentido de se poder preparar melhor a transição educativa e construir a nossa resposta pedagógica de forma 
mais assertiva. 
 
Os Pais/EE deverão fazer-nos chegar, através de e-mail, após a solicitação por parte dos nossos serviços administrativos, o 
comprovativo do registo da avaliação do final do 1º período, do presente ano letivo, para que se possa aplicar os critérios de 
seriação enunciados. 
 
Após o cumprimento das etapas anteriores, cabe à Direção do Externato pronunciar-se sobre a elegibilidade do candidato 
para o preenchimento das vagas existentes. 
Obtido o parecer favorável determinado nos termos do número anterior, os Pais/EE preencherão a documentação necessária 
à matrícula e procederão ao pagamento desta, conforme condições gerais de matrícula, tornando-se determinante o 
conhecimento e a aceitação dos Projetos Educativo e Curricular e no Regulamento Interno. 
 
Ainda dentro das medidas de emergência da Covid-19, as visitas às instalações dos Pais/EE estão suspensas até nova decisão.  
 
Continua previsto para novos Alunos admitidos para o 2º e/ou 3º Ciclo a frequência, durante o mês de julho, de um estágio 
de integração (sujeito a pagamento), com a duração de 2 semanas, enquadrado nos Projetos Educativo e Curricular. Este 
estágio terá aulas em regime não presencial, onde serão efetuados diagnósticos das aprendizagens em várias áreas 
disciplinares e aplicados os respetivos apoios, de modo a que em setembro exista um melhor conhecimento do Aluno por 
parte da escola e da escola por parte do Aluno. 
 
Acrescente-se, ainda, que as medidas governamentais no âmbito da saúde pública poderão alterar qualquer uma das 
condições atrás enunciadas. Logo, a Direção do Externato As Descobertas reserva o direito de proceder a alterações, caso a 
obrigatoriedade legal assim o determine. 
 
 

1) A média do 4º ano será apurada através da conversão das menções da avaliação qualitativa em níveis quantitativos (arredondada às 

décimas), de acordo com os seguintes intervalos: Ins.=2; Suf.=3; B=4; MB=5. Nos anos de escolaridade dos 2º e 3º Ciclos será a média dos 

níveis (1 a 5) ou das classificações (0-20), também arredondadas às décimas. 
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ANEXO III – Diplomas Legais/Documentos Orientadores 
 
Lei de Bases do Sistema Educativo 
Lei nº 46/86 de 14 de outubro 

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/46-1986-222418 

 
Estatutos do aluno e Ética Escolar 
Lei nº 51/2012 de 5 de setembro  

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/51-2012-174840 

 

Avaliação em final de Ciclo 
Despacho Normativo 14/2011, de 3 de agosto  

https://dre.pt/dre/detalhe/despacho-normativo/14-2011-2794350 

 

Regulamenta a constituição do Processo Individual do Aluno 
Portaria nº 229-A/2018 de 14 de agosto. 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/229-a-2018-116068173 

 

Avaliação na Educação Pré-Escolar 

Circular nº 4/DGIDC/DSDC/2011  

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EInfancia/documentos/circular_avaliacao_epe.pdf 

 

Autonomia pedagógica EPC 
Decreto-Lei n.º 152/2013 de 4 de novembro  
https://dre.pt/application/conteudo/504756 
Portaria n.º 59/2014 de 7 de março 
https://dre.pt/application/conteudo/572421 
 
Escola Inclusiva 
Dec-Lei 54/2018 de 6 de julho 
https://dre.pt/application/conteudo/115652961 
 
Estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 
(ENEC) e define os Domínios de Autonomia Curricular (DAC) 
Dec-Lei 55/2018 de 6 de julho 
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115652962/details/maximized 
 
Regulamenta as ofertas educativas do Ensino Básico 
Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto 
https://dre.pt/application/conteudo/115886163 
 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) 
dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf 
 
Educação para a Cidadania 
https://www.dge.mec.pt/educacao-para-cidadania 
https://cidadania.dge.mec.pt 
 
Educação para a Cidadania Global 
https://unescoportugal.mne.gov.pt 
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