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INTRODUÇÃO
O Colégio de Nossa Senhora de Fátima do Centro Social Paroquial de Caldas da
Rainha é uma escola particular nos termos do Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de
novembro e o seu funcionamento respeita a orientação do estatuto das IPSS a que o
Centro Social Paroquial pertence.
Sendo cada escola diferente de todas as outras pela sua especificidade a nível
social, económico e cultural, surge a necessidade de um regulamento interno que
funcione como suporte legal de toda a ação educativa dentro da escola.
O presente Regulamento Interno é um documento escrito que define o regime de
funcionamento do Colégio Nossa Senhora de Fátima do Centro Social Paroquial de
Caldas da Rainha - 1º Ciclo. Constitui um instrumento que possibilita a ação, que favorece
a coordenação e que assinala pautas de significação e de conduta. É um “regulador” que
promove a responsabilidade e a autonomia de todos os intervenientes no processo
educativo. Assim, pretende ser um instrumento que irá contribuir para uma educação
integral das crianças e assegurar o bom funcionamento do Colégio de Nossa Senhora de
Fátima do Centro Social Paroquial de Caldas da Rainha – 1º Ciclo.
O Regulamento Interno teve por base não só as diretrizes estabelecidas pelo
Decreto-Lei n.º 152/2013 de 4 de novembro, Dec. Lei n.º 21/2008 de 12 de maio, mas
também outra legislação, nomeadamente: Dec. Lei nº 46/86, de 14 de outubro; Dec. Lei
n.º 51/2012, de 5 de setembro; Despacho Normativo Nº 24ª/2012, Decreto-Lei n.º
91/2013, Despacho Normativo n.º 13/2014 de 15 de setembro, Decreto-Lei n.º 176/2014
de 12 Dezembro e Despacho Normativo 17-A/2015 e Dec. Lei n.º 54/2018. O texto deste
regulamento decorre assim, em parte, da legislação em vigor bem como dos princípios e
valores da Igreja Católica.
No ano letivo 2021/2022 serão adotados os procedimentos estabelecidos pela
Direção Geral de Saúde e incorporadas as orientações da DGESTE para aplicar no início
do ano letivo, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
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CAPÍTULO I OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Artigo 1.º
1 – O presente Regulamento Interno aplica-se ao Colégio Nossa Senhora de Fátima
do Centro Social Paroquial de Caldas da Rainha –1.º Ciclo, que está situada na Rua
Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 18, 2500-147 Caldas da Rainha, cujo Alvará n.º
152/2010 é pertença do Centro Social Paroquial de Caldas da Rainha.
2 – O presente Regulamento Interno define o regime de funcionamento do Colégio
Nossa Senhora de Fátima do Centro Social Paroquial de Caldas da Rainha – 1º Ciclo, de
cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação, dos
serviços de apoio educativo, bem como os direitos e deveres dos membros da
comunidade escolar/educativa, (alunos, docentes, pessoal não docente, pais e
encarregados de educação).

CAPÍTULO II ESTRUTURA ORGÂNICA
Artigo 2.º Identificação
1 – A estrutura orgânica do Colégio Nossa Senhora de Fátima do Centro Social
Paroquial de Caldas da Rainha – 1.º Ciclo, compreende Órgãos de Direção,
Administração e Gestão e responsáveis pelas estruturas de apoio pedagógico e de
orientação educativa.

São órgãos da estrutura orgânica:
a) A Direção da Instituição;
b) A Diretora Técnica;
c) A Diretora/Coordenadora Pedagógica;
d) O Conselho de Docentes.
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Artigo 3.º Definição

O Colégio Nossa Senhora de Fátima do Centro Social Paroquial de Caldas da
Rainha – 1.º Ciclo é a entidade promotora e normativa principal da ação educativa. A esta
instituição pertence a propriedade do Alvará e a personalidade jurídica da escola através
da Direção.
O Colégio Nossa Senhora de Fátima do Centro Social Paroquial de Caldas da
Rainha – 1.º Ciclo, é uma Escola Católica sem fins lucrativos. O Primeiro Ciclo do Ensino
Básico funciona em regime de tempo inteiro, segundo o Calendário Escolar, em respeito
pelo estatuído no decreto-lei que o regula, com observância do fixado pelo despacho
ministerial que, anualmente fixa o calendário escolar de cada ano letivo, nomeadamente,
os limites de duração dos períodos letivos e das interrupções letivas.
O Colégio Nossa Senhora de Fátima exerce funções de acordo com o Estatuto do
Ensino Particular e Cooperativo e do Ideário do Centro Social Paroquial de Caldas da
Rainha. Mantém com o Ministério da Educação compromisso de parceria.

Artigo 4.º Competências e Funcionamento

Compete à Direção:
a) Nomear a Diretora/Coordenadora Pedagógica;
b) Aprovar o Projeto Educativo da escola, acompanhar e avaliar a sua execução;
c) Aprovar o Regulamento Interno da escola;
d) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento;
e) Apreciar o Relatório e Contas de Gerência.

DIREÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Artigo 5.º Definição

A Direção Pedagógica e a Coordenação Pedagógica é da competência da Dr.ª Maria
Regina Cunha e da professora Sofia Rebelo, respetivamente, responsáveis pela atividade
pedagógica do Primeiro Ciclo do Colégio Nossa Senhora de Fátima do Centro Social
3
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Paroquial de Caldas da Rainha e é nomeada pela Direção. A duração de funções
depende da Direção.

Artigo 6.º Competências
1 – Compete à Direção/Coordenação Pedagógica:
a) Submeter à aprovação o Projeto Educativo da Escola;
b) Submeter à aprovação o Regulamento Interno da Escola.
2 – No plano da gestão pedagógica, compete à Direção/Coordenação Pedagógica:
a) Definir o regime de funcionamento da escola;
b) Elaborar, em conjunto com as professoras titulares, propostas para o Plano
Anual de Atividades e aprovar o respetivo documento final de acordo com o
parecer da Direção;
c) Avaliar os relatórios periódicos de execução do Plano Anual de Atividades;
d) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários;
e) Distribuir o serviço docente;
f) Colaborar na gestão de espaços e equipamentos, bem como os outros recursos
educativos;
g) Anotar as faltas do pessoal docente nos respetivos livros de ponto;
h) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei bem como as
definidas no presente regulamento.
3 – Compete ainda à Direção/Coordenação Pedagógica:
a) Representar a escola;
b) Coordenar as atividades decorrentes das competências próprias da direção
designadamente: competência pedagógica curricular;
c) Presidir ao Conselho de Docentes;
d) Exercer o poder hierárquico, designadamente em matéria disciplinar, em relação
ao pessoal docente;
e) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos;
f) Submeter à apreciação

superior os assuntos que excedam as suas

competências;
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g) Proceder à avaliação do pessoal docente, sempre que haja progressão na
carreira, ouvida a direção da instituição e os docentes envolvidos.
h) A Diretora/Coordenadora Pedagógica tem por função diligenciar os apoios
educativos, nomeadamente de Educação Especial e de Apoio Pedagógico
Acrescido. Relativamente à Educação Especial, a docente atribuída só pode
desempenhar esta função, se tiver formação específica na área.
i) Também é função da direção/coordenação pedagógica organizar várias atividades
que lhe sejam propostas, com vista ao bom funcionamento de todos os trabalhos
letivos no Primeiro Ciclo, em colaboração com as professoras titulares.

CAPÍTULO III ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA
CONSELHO DE DOCENTES

Artigo 7.º Identificação
O Conselho de Docentes é uma estrutura que estabelece a articulação e promove
a cooperação entre os docentes da escola procurando adequar o currículo aos interesses
e necessidades específicas dos utentes.

Artigo 8.º Composição
1 - O Conselho de Docentes do Primeiro Ciclo é composto pelas Diretora
Pedagógica, Coordenadora Pedagógica e a totalidade dos Professores do 1.º Ciclo.

Artigo 9.º Competências

Compete, de um modo geral, ao Conselhos de Docentes:
a) Elaborar o Projeto Educativo da Escola, no que respeita ao 1º Ciclo, e o Plano
Anual de Atividades, adequando-os ao contexto da Escola e dos alunos;
b) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das
disciplinas;
c) Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos
e de outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão;
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d) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em funções da especificidade de
grupos de alunos;
e) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios
da aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das
aprendizagens;
f) Identificar necessidades de formação dos docentes;
g) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto;
h) Definir os critérios de avaliação dos alunos;
i) Zelar para que o processo individual dos alunos esteja atualizado e possa ser
consultado, na presença do titular da turma, por professores, alunos, encarregados de
educação e outros intervenientes no processo de aprendizagem, devendo ser garantida a
confidencialidade dos dados nele contidos;
j) Dar parecer sobre a decisão de progressão ou retenção do aluno;
k) Decidir, em caso de retenção e sob proposta fundamentada do professor titular
da turma, não manter o aluno na mesma turma, ouvido sempre o professor da turma onde
o aluno será integrado;
l) Decidir, ouvido o encarregado de educação, acerca de uma segunda retenção no
mesmo ciclo, sob proposta devidamente fundamentada do professor titular da turma;
m) Em articulação com o professor da turma decidir sobre o pedido de reapreciar o
processo de avaliação;
n) Elaborar propostas curriculares, em função da especificidade dos grupos de
alunos.

Artigo 10.º Funcionamento

No Conselho de Docentes:
a) Os trabalhos de cada reunião serão contínuos e terão a duração máxima de 1h.
b) Horário das reuniões: 16h – 17h.
c) Os assuntos de caráter administrativo e pedagógico tratados nas reuniões de
Conselho de Docentes ficam registados em atas. Estas atas são arquivadas em suporte
digital, imprimidas e colocadas num dossier.
d) Deve ficar registado em ata os docentes que não participarem na reunião e
aqueles que participam pontualmente, como por exemplo os docentes das atividades de
enriquecimento curricular.
6
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e) As reuniões de caráter pedagógico realizam-se, quinzenalmente, às sextasfeiras. A ordem de trabalhos destas reuniões fica registada em documento próprio (ata) e
sob a responsabilidade da Diretora e Coordenadora Pedagógica.
f) Sempre que o dia estipulado coincida com o feriado, a reunião de Conselho de
Docentes deve ser antecipada ou adiada, sendo nesse caso anulados os apoios e salas de
estudo que coincidam.

AUTONOMIA PEDAGÓGICA

Artigo 11.º Definição

A Autonomia Pedagógica consiste no direito reconhecido às escolas de tomar
decisões próprias nos domínios da organização e funcionamento pedagógicos,
designadamente de 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
(Decreto-Lei n.º 152/2012 de 4 de novembro).

Artigo 12º Competências

a) Aprovação de projeto educativo e regulamento interno próprios;
b) Organização interna, nomeadamente ao nível dos órgãos de direção e gestão
pedagógica, sem prejuízo das regras imperativas previstas na lei;
c) Organização e funcionamento pedagógico, quanto a projeto curricular, planos de
estudo e conteúdos programáticos;
d) Avaliação de conhecimentos, no respeito pelas regras definidas a nível nacional
quanto à avaliação externa e avaliação final de ciclo e níveis de escolaridade;
e) Orientação metodológica e adoção de instrumentos escolares;
f) Matrícula, emissão de diplomas e certificados de matrícula, de aproveitamento e de
habilitações;
g) Calendário escolar e organização dos tempos e horário escolar.
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO EDUCATIVO

Artigo 13.º Definição

Os serviços especializados de apoio educativo destinam-se a promover a
existência das condições que assegurem a plena integração escolar dos alunos, devendo
conjugar a sua atividade com as estruturas de orientação educativa.

Artigo 14.º Composição

Constituem os serviços especializados de apoio educativo:
a) Duas docentes de 1.º Ciclo direcionadas para o apoio pedagógico acrescido.
b) Uma docente de 1.º Ciclo com formação na área da Educação Especial.
c) Outros serviços organizados pela escola, nomeadamente, no âmbito do estudo e
das atividades de enriquecimento curricular.

NÚCLEO DE APOIO EDUCATIVO

Artigo 15.º Identificação

O núcleo de apoio educativo é uma estrutura técnico-pedagógica que visa
assegurar, de modo articulado e flexível, os apoios indispensáveis ao desenvolvimento de
uma escola de qualidade para todos.

Artigo 16.º Composição

O núcleo de apoio educativo é formado por:
1 - Docentes no serviço de apoio pedagógico acrescido.
2 - Outros técnicos que venham a colaborar com a escola, como por exemplo um
Psicólogo.
3 – Serviços de Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) de apoio aos
utentes e à família em horário ampliado e complemento obrigatório do Primeiro Ciclo.
8
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Artigo 17.º Competências

Sem prejuízo da legislação em vigor e das orientações específicas transmitidas
pela coordenação da Educação Inclusiva, segundo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho,
cabe ao núcleo de apoio educativo:
1 - Apoiar ou dinamizar ações ou projetos que visem:
a) Contribuir para a igualdade de oportunidades de sucesso educativo para todos
os alunos;
b) Promover a existência de condições na escola para integração sócio educativa
dos alunos que evidenciem necessidades de suporte de aprendizagem;
c) Analisar e determinar, em articulação com o Conselho de Docentes, as
necessidades educativas em cada turma;
d) Organizar os apoios educativos, bem como a diversificação das estratégias
pedagógicas;
e) Promover a conceção de programas educativos individualizados para os alunos
alvo de medidas seletivas e/ou adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão;
f) Acompanhar a execução e participar na avaliação desses programas;
g) Reunir com os encarregados de educação dos alunos alvo de medidas seletivas
e adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão, na procura conjunta das melhores
alternativas para o percurso da vida escolar daqueles alunos;
h) Caso existam alunos contemplados com medidas seletivas de suporte à
aprendizagem e à inclusão, elaborar o relatório técnico-pedagógico dos mesmos que será
entregue às Diretora e Coordenadora Pedagógica, para análise e aprovação.

Artigo 18.º Coordenação

O núcleo de apoio educativo é coordenado pela equipa multidisciplinar do Colégio
Nossa Senhora de Fátima do Centro Social Paroquial de Caldas da Rainha – 1.º Ciclo.
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Artigo 19.º Funcionamento

A equipa multidisciplinar reúne com o Conselho de Docentes sempre que se
justifique.

CAPÍTULO IV DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS DA COMUNIDADE
EDUCATIVA
Artigo 20.º Direitos dos membros em geral

1 - Os membros da comunidade educativa gozam de direitos e têm deveres
comuns e específicos, segundo o estatuto de cada um, nos termos da legislação em vigor
e, ainda, os estabelecidos no presente regulamento.
2 - Aos professores e funcionários em serviço na escola são garantidos os direitos
e as regalias sociais constantes da legislação geral e específica aplicável.
3 - Todos os elementos da comunidade escolar têm direito:
a) À salvaguarda da sua integridade física e moral;
b) A ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu processo
individual, de natureza pessoal ou relativos à família;
c) A apresentar sugestões e críticas relativas ao funcionamento de qualquer setor
da escola;
d) A ter conhecimento de toda a legislação e informações que lhes digam respeito;
e) A usufruir dos espaços e equipamentos que, nos termos da lei, ou por
disposição deste Regulamento Interno, lhes são reservados ou facultados;
f) A participar no processo de elaboração do Projeto Educativo e acompanhar, nos
termos da lei, o seu respetivo desenvolvimento;
g) A consultar o Regulamento Interno, o Projeto Educativo, o Plano Anual de
Atividades.
h) A ter acesso ao Plano de Contingência da Instituição, no âmbito da pandemia
provocada pela doença COVID-19.
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Artigo 21.º Deveres dos membros em geral

De acordo com o estabelecido na legislação em vigor, consideram-se os seguintes
deveres gerais aplicáveis ao pessoal docente e não docente:
a) Conhecer as normas e horários de funcionamento de todos os serviços da
escola;
b) Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos seus horários e/ou
tarefas que lhe forem exigidos, inerentes ao seu estatuto;
c) Promover um convívio são, de modo a criar um clima de confiança e
harmonia, baseado no respeito mútuo;
d) O dever de obediência;
e) Ser recetivo a críticas ao seu trabalho ou à sua conduta, aceitando
sugestões que visem melhorar os mesmos;
f) O dever de sigilo;
g) Alertar os responsáveis para a presença de pessoas estranhas à
comunidade escolar;
h) Colaborar com os órgãos de gestão na manutenção da ordem e da disciplina
necessárias ao normal funcionamento das atividades letivas;
i) Cumprir e fazer cumprir as normas de funcionamento dos serviços de acordo
com as funções que exerce;
j) Apresentar-se na escola com vestuário adequado;
k) Não utilizar o telemóvel durante o desempenho das suas funções;
l) Em caso de acidente, anomalia ou doença súbita, contactar o Encarregado
de Educação do aluno em causa, após os primeiros cuidados, bem como
lavrar o respetivo auto de ocorrência;
m) Zelar pela defesa, conservação e asseio da escola, nomeadamente no que
diz respeito a instalações, material didático, mobiliário e espaços verdes,
fazendo uso adequado dos mesmos, podendo ser sujeitos a proceder à sua
reparação e/ou ao pagamento do material danificado quando tal for feito
intencionalmente ou por negligência.
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PESSOAL DOCENTE

Artigo 22.º Constituição

O corpo docente é constituído por todos os professores em exercício efetivo de
funções na escola.

Artigo 23.º Direitos dos Docentes

1 - Constituem direitos dos professores os consignados no estatuto da carreira
docente e demais legislação em vigor.
2 - Constituem direitos específicos dos docentes desta escola os seguintes:
a) Serem informados sobre toda a legislação ou documentação do seu interesse
que direta ou indiretamente diga respeito ao ensino ou à sua vida profissional;
b) Serem respeitados na sua atividade, podendo, sempre que se julguem lesados,
solicitar a intervenção dos órgãos competentes;
c) Disporem de meios de apoio didático-pedagógicos indispensáveis ao ato
educativo;
d) Elegerem ou serem eleitos para quaisquer cargos ou funções, de acordo com a
legislação em vigor ou nos termos do presente regulamento;
e) Não serem interrompidos desnecessariamente dentro da sala de aula;
f) Colaborarem no Plano Anual de Atividades e no Projeto Educativo da Escola;
g) O direito de usar a Biblioteca e todo o material didático indispensável;
h) O direito de ser respeitado por todos os alunos, encarregados de educação,
colegas e demais elementos da comunidade escolar;
i) O direito de intervir na orientação pedagógica através da liberdade de iniciativa,
na escolha dos métodos de ensino, das tecnologias e técnicas de educação e dos tipos
de meios auxiliares de ensino mais adequados de acordo com o ideário e o projeto
educativo da escola;
j) O direito de ter acesso ao expositor para afixação de documentação, dando
conhecimento prévio ao órgão de gestão;
l) O direito de conhecer, com antecipação possível, alterações no seu horário
(reuniões, interrupções das aulas, etc.).
12
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Artigo 24.º Deveres do Docente

1- Constituem deveres gerais dos docentes os consignados na lei e nas convenções
coletivas em vigor.
2- Constituem deveres específicos dos docentes desta escola:
a) Ser assíduo e pontual nas aulas e demais atividades escolares. Sempre que
necessite faltar, deve comunicar à Diretora Pedagógica na véspera ou no próprio
dia;
b) Consultar assiduamente os expositores (sala dos professores) a fim de tomar
conhecimento de informações internas, convocatórias, ordens de serviço e demais
documentos de interesse e rubricá-los;
c) Corresponsabilizar-se pela preservação e uso adequado das instalações e
equipamentos durante as suas aulas e propor medidas de melhoramento e
renovação;
d) Comunicar à Diretora e Coordenadora Pedagógica qualquer estrago, presenciado
por si, dentro ou fora das suas aulas, bem como qualquer anomalia no material ou
na arrumação e limpeza das salas de aula;
e) Colaborar no asseio geral da escola;
f) Colaborar na manutenção da ordem e disciplina na escola, não hesitando em
intervir na correção de qualquer comportamento menos adequado da parte dos
alunos, dentro e fora da sala de aula;
g) No final das aulas, ser o último a sair da sala, não permitindo, sob qualquer
pretexto, que fiquem alunos dentro da mesma;
h) Não abandonar a sala de aula durante o período letivo, salvo por motivo justificado,
devendo informar do facto a uma funcionária que assegurará a vigilância da sala;
i) Permanecer no estabelecimento de ensino durante todo o período letivo, não se
ausentando, a não ser em casos excecionais (doença ou outros de caráter
inadiável), dando conhecimento da sua ausência à Diretora e Coordenadora
Pedagógica ou, na impossibilidade de o fazer diretamente, a uma funcionária que
se encarregará de comunicar o facto;
j) Responsabilizar-se pelos alunos no tempo letivo;
k) Providenciar no sentido de que a sala de aula fique em ordem, com as cadeiras e
as mesas limpas e arrumadas, e ausência de lixo no chão;
13
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l) Não alterar o horário letivo, salvo por motivos devidamente fundamentados e com
prévio conhecimento e acordo da Diretora e Coordenadora Pedagógica e
precedido de informação individual aos encarregados de educação;
m) Preencher e assinar o registo diário das atividades da turma;
n) Ter atualizado o registo de assiduidade dos alunos e o registo das atividades
diárias e apresentá-los, periodicamente, à Diretora e Coordenadora Pedagógica;
o) Ter atualizados e em local de fácil acesso os processos individuais dos alunos;
p) Informar a Diretora e Coordenadora Pedagógica sobre todo e qualquer projeto de
trabalho, reunião com os encarregados de educação ou visita de estudo, previstos
ou não no Projeto Educativo ou no Plano Anual de Atividades;
q) Dar a conhecer regularmente à Diretora e Coordenadora Pedagógica todas as
informações relativas ao aproveitamento e comportamento dos alunos;
r) Privilegiar o uso da caderneta do aluno e o e-mail institucional como meio de
comunicação com os pais/encarregados de educação.

Artigo 25.º Justificação de faltas

A justificação de faltas do pessoal docente é feita através de documento
comprovativo, passado por entidade competente, e entregue nos serviços administrativos
da instituição.

CORPO DISCENTE
Artigo 26.º Constituição

O corpo discente é constituído por todos os alunos da escola, inscritos e
matriculados em cada ano letivo.

Artigo 27.º Direitos dos alunos

Constituem direitos do aluno:
a) Ter acesso a um ensino e a uma educação de qualidade, em condições de
igualdade de oportunidades, que permita a realização de aprendizagens bem
sucedidas;
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b) Usufruir do ambiente e do Projeto Educativo que proporcionem as condições para o
seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a
formação da sua personalidade e da sua capacidade de autoaprendizagem e de
crítica consciente sobre os valores, o conhecimento e a estética;
c) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no
desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;
d) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma
planificação equilibrada das atividades curriculares e de enriquecimento curricular;
e) Beneficiar de apoios adequados às suas necessidades educativas;
f) Ser pronta e adequadamente assistido em caso de acidente ou doença súbita,
ocorridos no âmbito das atividades escolares;
g) Ser ouvido pelos professores (assembleia de turma), e órgãos de direção da
Instituição em todos os assuntos que lhe digam respeito;
h) Ser avaliado através de instrumentos adequados;
i) Os alunos com necessidades educativas especiais têm direito a usufruir das
medidas e condições adequadas, de modo a facilitar a sua integração na
comunidade escolar;
j) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu processo
individual de natureza relativos à família;
k) Tomar conhecimento das normas de utilização e de segurança dos materiais e
equipamentos da escola;
l) Tomar conhecimento das normas de utilização de instalações específicas,
designadamente biblioteca, ginásio, refeitório e outros;
m) Direito de receber uma formação humana, espiritual, religiosa, cultural e cívica.

Artigo 28.º Deveres dos alunos

a) Conhecer e cumprir o Regulamento Interno da escola;
b) Respeitar as instruções do pessoal docente e não docente;
c) Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento dos horários e das tarefas que
lhe forem atribuídas;
d) Entrar e sair da escola seguindo as orientações comtempladas no Plano de
Contingência da Instituição, no âmbito da pandemia provocada pela doença
COVID-19.
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e) Trazer diariamente os livros e outros materiais indispensáveis à realização dos
trabalhos escolares;
f) Permanecer na escola, durante o seu horário, salvo autorização escrita do
encarregado de educação e com acordo do professor;
g) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático,
mobiliário e espaços verdes da escola, fazendo uso adequado dos mesmos;
h) Deixar o mobiliário, equipamento e material escolar devidamente arrumados
quando sair da sala de aula ou de áreas de convívio e recreio;
i) Comunicar ao docente, ou ao funcionário presente qualquer dano ou anomalia
verificados;
j) Será responsabilizado monetariamente pelos danos causados voluntariamente, em
quaisquer equipamentos;
k) Não permanecer na sala de aula durante os intervalos, exceto autorização do
professor ou do funcionário;
l) Não perturbar os colegas com barulho na hora das aulas;
m) Apresentar-se com asseio e limpeza;
n) Não se apropriar dos bens de qualquer elemento da comunidade educativa;
o) Conhecer as normas e horários de funcionamento de todas as atividades que lhe
dizem respeito;
p) Não trazer telemóvel para a escola;
q) Não mastigar pastilhas elásticas no recinto escolar.

REGIME DISCIPLINAR
Artigo 29.º Aplicação

1 - Na aplicação das medidas educativas disciplinares ter-se-á em conta os
princípios da proporcionalidade, da adequação e do bom senso, considerando os
objetivos pedagógicos, visando a correção de comportamentos perturbadores e o reforço
da formação cívica dos alunos.
2 - A aplicação de medidas educativas disciplinares efetivar-se-á mediante
apuramento da responsabilidade individual do aluno no respeito pela sua integridade
física, moral e dignidade pessoal.
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A escola pode aplicar medidas educativas disciplinares aos alunos que:
a) Transgridam sistematicamente o Regulamento Interno da Escola;
b) Tenham falta de assiduidade às aulas;
c) Cheguem sistematicamente atrasados;
d) Esqueçam habitualmente o material escolar;
e) Desviem ou estraguem o material didático dos colegas e da escola;
f) Provoquem ou incentivem a indisciplina;
g) Danifiquem propositadamente o material escolar;
h) Não usem o vestuário adotado pela escola.

Artigo 30.º Tipificação das medidas educativas disciplinares

De acordo com a legislação em vigor, as medidas educativas disciplinares a aplicar
poderão ser as seguintes:
a) Advertência ao aluno;
b) Advertência comunicada ao encarregado de educação;
c) Realização de atividades úteis à comunidade escolar (apoio ao refeitório,
limpeza das instalações, jardinagem, etc.);
d) Outras atividades que se considerem pertinentes de acordo com o perfil do
aluno, situação envolvente e adequação pedagógica;
e) Estas atividades devem ser executadas em horário não coincidente com as
atividades curriculares;
f) Caso persistam comportamentos inadequados e tenham sido cumpridas as
medidas das alíneas anteriores, as Diretora e Coordenadora Pedagógica e a professora
titular reúnem-se com o encarregado de educação para analisar uma possível suspensão
da frequência das atividades letivas.

Artigo 31.º Justificação de faltas dos alunos
As faltas dos alunos devem ser justificadas pelo Encarregado de Educação ao
professor titular da turma. A justificação é apresentada por escrito, na caderneta do aluno
ou em impresso próprio, com a indicação do dia, aula e atividade letiva em que a falta se
verificou, referenciando os motivos da mesma. A justificação da falta deve ser
apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou nos restantes casos, até ao 3.º
dia de aulas subsequente à mesma.
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Artigo 32.º Limite de faltas injustificadas

As faltas injustificadas, no âmbito das atividades curriculares, não podem exceder
em cada ano letivo, o dobro do número de dias constantes do horário semanal aplicável,
ou seja, dez faltas. Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os
encarregados de educação são convocados para uma reunião, pelo Professor Titular ou
pelas Diretora e/ou Coordenadora Pedagógica com o objetivo de alertar para as
consequências da situação e encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento
efetivo do dever de assiduidade.

PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Artigo 33.º Participação de pais e encarregados de educação

A atual constituição consagra a todos os pais e encarregados de educação o direito
e o dever da educação dos seus filhos ou educandos. São, por este motivo, os elementos
da comunidade educativa responsáveis pelo cumprimento dos deveres dos seus
educandos na escola e para com a comunidade escolar.
O presente Regulamento Interno confere/garante, a todos os pais/encarregados de
educação, o direito geral e fundamental: o direito de participação ativa na educação dos
seus educandos.

Artigo 34.º Direitos dos pais/encarregados de educação

A todos os pais/encarregados de educação são garantidos os seguintes direitos:
a) Participar na definição das políticas educativas da escola;
b) Conhecer o Regulamento Interno da escola;
c) Comparecer na escola no horário estipulado ou sempre que para tal seja solicitado;
d) Informar-se

e

ser

informado

sobre

todas

as

matérias

relevantes

no

desenvolvimento do processo educativo do seu educando;
e) Colaborar com os professores no âmbito do processo de ensino aprendizagem do
seu educando;
f) Ser convocado e participar nas reuniões de pais;
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g) Ser informado sobre o horário de atendimento aos pais;
h) Ser informado no final de cada período escolar, sobre o aproveitamento e
comportamento do seu educando;
i) Colaborar nas atividades curriculares e de enriquecimento curricular sempre que
lhe seja solicitado;
j) Conhecer o plano anual de atividades;
k) Recorrer e ser atendido, pelos órgãos da direção, sempre que o assunto a tratar
ultrapasse a competência do professor da turma ou, na ausência deste, por motivo
inadiável;
l) O Direito de autorizar ou recusar a participação do seu educando em atividades de
enriquecimento curricular;
m) O Direito de ser respeitado pelos professores, alunos e auxiliares da ação
educativa.

Artigo 35.º Deveres dos pais e encarregados de educação

No que concerne aos deveres dos pais/encarregados de educação, são
consagrados os seguintes:
a) Participar em todas as reuniões para as quais sejam convocados, devendo para
efeito assinar um registo de presença;
b) Comparecer na escola quando para tal for solicitado;
c) Contactar regularmente o professor da turma, no horário previamente estabelecido,
para dar e obter informações sobre o seu educando;
d) Responsabilizar-se e colaborar na educação escolar do seu educando;
e) Informar o professor da turma e a escola, pedindo reserva de divulgação se assim
o entender, sobre as condições de saúde e características de comportamento do
seu educando que possam envolver riscos para o mesmo, no exercício das suas
atividades curriculares e de enriquecimento curricular, ou que possam facilitar ou
dificultar a sua integração e rendimento escolar;
f) Sempre que um aluno esteja a tomar medicamentos em horário escolar, o
encarregado de educação deve informar a escola e trazer a respetiva medicação
identificada para que esta lhe seja administrada e preencher um formulário próprio
para o efeito;
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g) Responsabilizar-se pelo cumprimento do dever de assiduidade e de pontualidade
do seu educando, justificando as respetivas faltas;
h) Responsabilizar-se pelo material e equipamento indispensável ao exercício da
atividade escolar do seu educando;
i) Conhecer o Regulamento Interno da escola;
j) O Dever de pagamento dos prejuízos de natureza material causados pelo seu
educando, sempre que se verificar negligência ou intencionalidade;
k) Verificar regularmente a cabeça da criança de modo a evitar a infestação de
pediculose (piolhos). Caso isso se verifique, a criança permanecerá em casa até
que a cabeça esteja completamente limpa;
l) Verificar diariamente e utilizar a caderneta do aluno como um meio de
comunicação com o professor titular da turma;
m) Respeitar o horário de entrada e saída dos alunos na escola;
n) Não interromper a professora no exercício das suas funções letivas;
o) Quando tiver necessidade de levar o educando mais cedo para casa deverá fazê-lo
no horário dos intervalos;
p) Informar por escrito sempre que não seja o Encarregado de Educação a levar o
aluno da escola;
q) Incutir no seu educando uma imagem favorável da escola, responsabilizando-o
pelo cumprimento do regulamento interno;
r) Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua profissão
e incutir nos seus filhos/educandos o dever de respeitar os restantes elementos da
comunidade educativa.

CAPÍTULO V MENSALIDADES
Artigo 36.º Pagamento da Mensalidade no Primeiro Ciclo
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a) O pagamento da mensalidade (onze mensalidades) é efetuado na Secretaria da
Instituição, até dia 10 do mês a que diz respeito, das 9h00 às 17h00, ou através de
transferência bancária;
b) As despesas extraordinárias não contempladas na mensalidade são as seguintes:
transporte, visitas de estudo, colónia balnear, bilhetes de espetáculos, atividades
extracurriculares, entre outras;
c) Na data da confirmação da matrícula é paga uma mensalidade referente ao mês de
setembro.
d) A 11ª mensalidade correspondente ao mês de julho é paga em duodécimos no
respetivo ano letivo.

Artigo 37.º Tabela de Comparticipações/Preçário de mensalidades

a) As comparticipações/mensalidades são calculadas de acordo com as orientações
sociais e de solidariedade da instituição, acautelando a sua parte económica. A
tabela aprovada pela direção será afixada no placard geral da instituição.

A comparticipação mensal é efetuada no total de 11 ou 12 mensalidades, este último
se a criança frequentar o mês de agosto, sendo que o valor do rendimento mensal ilíquido
do agregado familiar é o duodécimo da soma dos rendimentos anualmente auferidos, por
cada um dos seus elementos.

b) A não apresentação dos documentos previstos - Comprovativo dos rendimentos do
agregado familiar, designadamente do IRS e documentos comprovativos de outros
rendimentos (Prestações de Doença, de Desemprego, de Rendimento Social de
Inserção, entre outros); Declaração das finanças referentes a rendimentos, bens
móveis e imóveis; comprovativo das despesas mensais fixas (recibo de renda de
casa ou documento comprovativo do valor de amortização, em caso de habitação
própria e permanente) – implica a atribuição da mensalidade máxima, conforme
tabela de mensalidade em vigor.
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c) O cálculo da comparticipação/ mensalidade poderá considerar também elementos
relativos à análise da situação socioeconómica, designadamente sinais exteriores
de riqueza.
d) As comparticipações/mensalidades são atualizadas anualmente, no início do ano
letivo.
e) Quando a admissão se efetuar a partir do dia 15 de determinado mês, a
comparticipação será de 50% do montante mensal calculado.
f) Haverá lugar a uma redução de 20% na mensalidade do segundo utente, sempre
que se verifique a frequência nas respostas sociais e oferta educativa, por mais do
que um elemento do agregado familiar.
g) Haverá lugar a uma redução de 10% na mensalidade, quando o período de
ausência, devidamente justificado, exceda 15 dias não interpolados.
h) O não pagamento da mensalidade, assim como a prestação de falsas declarações
ou omissões de rendimentos poderá permitir à Direção a suspensão da frequência
na oferta educativa, que poderá ir até ao seu cancelamento.
i) Sempre que se verifiquem atrasos superiores a 60 dias no pagamento da
mensalidade, a frequência da criança será suspensa até à regularização da
situação.
j) Passados 90 dias do não pagamento da mensalidade, proceder-se-á à expulsão da
criança.
k) Nas situações em que, por qualquer motivo o Encarregado de Educação prescinda
da frequência da criança na oferta educativa, ainda que o mês em curso não tenha
terminado, não são reembolsadas quaisquer quantias.
l) Em caso de alteração à mensalidade em vigor a Direção comunicará por escrito ao
Encarregado de Educação, com o aviso prévio de 30 dias.

CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
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Artigo 38.º Formação do Pessoal Docente

É atribuído às Diretora e Coordenadora Pedagógica tomar decisões relativas à
formação do pessoal docente. Nesse sentido, constituem competências das Diretora e
Coordenadora Pedagógica:
a) Organização do plano de formação e atualização dos docentes;
b) Elaboração de um inventário relativo às necessidades e carências respeitantes à
formação dos docentes no plano das componentes científicas e pedagógico-didáticas;
c) Orientação do percurso de formação e sua atualização;
d) Mobilização de recursos necessários à formação contínua do corpo docente,
através do intercâmbio, colaboração e estabelecimento de protocolos com entidades ou
instituições competentes.

Artigo 39.º Regime de atendimento aos pais/encarregados de educação

Todo o pessoal docente e as Diretora e Coordenadora Pedagógica têm um horário
específico, para receber os encarregados de educação. Este horário é comunicado no
início do ano letivo em reunião de pais.
1. Os professores atenderão os encarregados de educação, semanalmente, nos
dias e horários deliberados em Conselho de Docentes, com o conhecimento
dos encarregados de educação.
2. As Diretora e Coordenadora Pedagógica do Primeiro Ciclo atenderão os
encarregados de educação, semanalmente, nos dias e horários deliberados
em Conselho de Docentes, com o conhecimento dos encarregados de
educação.

Artigo 40.º Acompanhamento e vigilância dos recreios

Todos os alunos devem ser diariamente acompanhados/vigiados nos recreios pela
equipa do C.A.T. L. para minimizar situações de risco e garantir a sua máxima segurança.

Artigo 41.º Gestão dos Espaços Escolares
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Estabelecem-se seguintes as normas inerentes à gestão dos espaços escolares,
de acordo com a legislação vigente:
a) Todos os alunos têm direito a circular na escola, respeitando as regras préestabelecidas;
b) O recreio é o lugar por excelência dos alunos, não sendo permitido que sejam
frequentados por adultos ou por outras pessoas estranhas à escola;
c) A sala de professores, para além de ser um local de convívio dos professores, é
simultaneamente um local de trabalho e reflexão profissional, sendo todos eles
responsáveis pela sua conservação;
d) Todos os pais e encarregados de educação devem aguardar no espaço
reservado para esse fim, conforme o estipulado no plano de contingência da
instituição, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, para serem recebidos por
quem de direito;
e) A permanência dos adultos que vêm buscar os alunos no espaço do C.A.T.L.
deve ser tão rápida quanto possível, de forma a não prejudicar o funcionamento do
mesmo.

Artigo 42.º Normas Gerais de Utilização das Instalações

Constituem normas gerais da utilização o que a seguir se discrimina:
a) Os espaços devem estar devidamente identificados e sinalizados, de modo a
facilitar a circulação e o acesso dos vários elementos da comunidade educativa;
b) Dentro do recinto escolar não é permitido fumar;
c) Os elementos que utilizem as instalações escolares devem garantir e serem
responsabilizados pela sua conservação e uso adequado;
d) O acesso ao espaço escolar deve fazer-se sempre pelos portões da escola;
e) Todos os elementos da comunidade que pretendam aceder às instalações da
escola devem identificar-se na portaria da instituição;
f) Não é permitida a entrada nas salas de aulas de pessoas estranhas à comunidade
educativa, durante o período letivo;
g) Nos corredores e salas de aula, exceto no horário de chegada à escola, de
atendimento e reuniões, não é permitida a permanência dos Encarregados de Educação
ou outros elementos;
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h) É proibida a circulação de velocípedes no recreio da escola.
i) Deve ser feita anualmente a atualização do sistema biométrico, para entrada e
saída do recinto escolar.

Artigo 43.º Normas Gerais da Utilização dos Equipamentos

a) Todos os equipamentos e demais material pedagógico considerados bens
duradouros, devem constar de um inventário.
b) O inventário será elaborado pelo Conselho de Docentes, devendo ser objeto de
atualização anual.
c) A organização do inventário será feita segundo proposta da Diretora/Coordenação
pedagógica.

Artigo 44.º Estabelecimento de Protocolos e Parcerias

a) Em todos os procedimentos relacionados com o estabelecimento de protocolos e
parcerias terão sempre prioridade os aspetos de natureza técnica-pedagógica, sócio
educativa e formativa e que se revistam de real importância para o desenvolvimento do
Projeto Educativo do Colégio Nossa Senhora de Fátima do Centro Social Paroquial de
Caldas da Rainha – 1.º Ciclo.

Artigo 45.º Funcionamento

O Colégio Nossa Senhora de Fátima do Centro Social Paroquial de Caldas da
Rainha – 1.º Ciclo inclui atividades curriculares do Primeiro Ciclo, Atividades de
Enriquecimento Curricular e o Centro de Ocupação de Tempos Livres (C.A.T.L.).

Artigo 46.º Atividades curriculares
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As áreas curriculares regem-se pela lei vigente e demais legislação complementar.

Artigo 47.º Atividades de Enriquecimento Curricular e Plano Anual de Atividades

As atividades de enriquecimento curricular funcionam de acordo com o Projeto
Educativo da instituição;
a) Serão definidas em conselho de docentes no início do ano letivo;
b) Os alunos terão direito a um período experimental, na primeira semana de
realização das AEC.
c) Serão elaborados pelos respetivos professores no final de cada período relatórios
sobre o funcionamento e avaliação das atividades de enriquecimento curricular;
d) A inscrição nestas atividades desde que selecionadas pelos pais, serão de
frequência e pagamento obrigatórios todo o ano letivo, salvo indicação médica.
e) O não cumprimento do proposto e o aprovado no Plano Anual de Atividades deverá
ser indicado pelo professor;
f) Sempre que se justifique alteração ou desistência da atividade de enriquecimento
curricular em que o aluno está inscrito, estas devem ser comunicadas ao professor
titular na caderneta do aluno.

Artigo 48.º Horário
Início

Términus

9h00

17h00

1.º Ciclo

1.º Ciclo

Serviços administrativos

Atividades Curriculares
Início

Intervalo

Almoço

Términus

08h30m

10h30m - 11h00m

12h30m – 14h00m

15h30m

Atividades de Enriquecimento Curricular*
Início

Términus
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15h45m/16h00m

17h15m/17h30m

* As Atividades de Enriquecimento Curricular têm início na primeira semana do mês de outubro e os
horários poderão sofrer alterações.

CATL

Atividades de CATL*
Início

Términus

7h45m

19h00m

* A permanência do utente das 7h30m às 7h45m e das 19h00m às 19h30m deverá ser devidamente
comprovada pelos horários laborais do Encarregado de Educação / Pais.

FORMAS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA ESCOLA

Artigo 49.º Comunicação oficial das Diretora e Coordenadora Pedagógica

A comunicação oficial das Diretora e Coordenadora Pedagógica com a comunidade
escolar será feita oralmente ou por escrito, por correio eletrónico, sob a forma de convite
ou convocatória, conforme o assunto a tratar e que melhor se adeque à situação.

Artigo 50.º Arquivos de Atas

Os arquivos das atas encontram-se sob responsabilidade das Diretora e
Coordenadora Pedagógica em local próprio na sala de professores.

Artigo 51.º Registo Diário das Atividades da Turma

O Registo Diário das Atividades da Turma encontra-se na sala de turma.

Artigo 52.º Livro de Reclamações

Nos termos legais em vigor, encontra-se disponível nesta escola um Livro de
Reclamações.

CAPITULO VII AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
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Artigo 53.º Definição

A Avaliação é um elemento integrante e regulador da prática pedagógica que visa a
promoção da qualidade das aprendizagens promovendo o sucesso de todos os alunos.

Artigo 54.º Intervenientes

Intervêm no processo de avaliação:
a) O professor;
b) O aluno;
c) O Conselho de Docentes;
d) As Diretora e Coordenadora Pedagógica;
e) O encarregado de educação, quando devidamente solicitado;
f) Os técnicos dos serviços especializados de apoio educativo.
A avaliação é da responsabilidade do professor titular de turma, do conselho de
docentes.
Artigo 55.º Participação
1- Os alunos participam no processo de avaliação através de:
a) Autoavaliação (3º e 4º anos).
2- O Encarregado de Educação participa no processo de avaliação através de:
a) Reuniões de atendimento;
b) Reuniões de avaliação de final de período;
c) Reuniões extraordinárias quando convocadas pelo professor titular da turma
ou pelas Diretora e Coordenadora Pedagógica, nos casos duma eventual retenção do
educando.
3 - Os técnicos dos serviços especializados de apoio educativo e outros docentes quando
implicados no processo de aprendizagem dos alunos participarão no processo de
avaliação, facultando ao professor titular de turma as informações e as opiniões que
julguem necessárias à melhor análise da situação do aluno. Todas estas participações
deverão ser redigidas e integrar o processo do aluno.
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Artigo 56.º Critérios de Avaliação

De acordo com a legislação em vigor e da orientação do Conselho de Docentes
foram elaborados os seguintes critérios gerais de avaliação dos alunos:

Artigo 57.º Avaliações Diagnóstica, Formativa e Sumativa
Segundo a legislação em vigor, “a avaliação das aprendizagens compreende
as modalidades de avaliação diagnóstica, de avaliação formativa e de avaliação
sumativa.”

Avaliação Diagnóstica

1- A avaliação diagnóstica ocorre no início de cada ano de escolaridade de forma
articulada com estratégias de diferenciação pedagógica, de modo a que os alunos
superem as suas dificuldades, facilitando a sua integração escolar e o apoio à orientação
escolar.

Avaliação Formativa
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1- A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação do ensino básico, assume
caráter contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e da aprendizagem,
recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha de informação, de acordo com
a natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem. Assim:

a) A avaliação formativa inclui uma vertente de diagnóstico tendo em vista a elaboração e
adequação do projeto curricular de turma e conduzindo à adoção de estratégias de
diferenciação pedagógica;

b) A avaliação formativa fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e
aos restantes intervenientes informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens e
competências, de modo a permitir rever e melhorar os processos de trabalho;

c) A avaliação formativa é da responsabilidade de cada professor, em diálogo com os
alunos e em colaboração com os outros professores, designadamente no âmbito dos
órgãos coletivos que concebem e gerem o respetivo Plano de Turma e, ainda, sempre
que necessário, com a equipa multidisciplinar e os encarregados de educação, devendo
recorrer, quando tal se justifique, a registos estruturados.

Avaliação Sumativa

1- A avaliação sumativa consiste na formulação de uma síntese das informações
recolhidas sobre o desenvolvimento das aprendizagens e competências definidas para
cada área curricular disciplinar e não disciplinar:
a) A avaliação sumativa ocorre no final de cada período letivo, de cada ano letivo;
b) A avaliação sumativa é da responsabilidade do professor titular da turma e do respetivo
Conselho de Docentes, reunindo, para o efeito, no final de cada período;
c) A avaliação sumativa expressa-se de forma descritiva em todas as áreas curriculares
disciplinares e não disciplinares.

Artigo 58.º Progressão e retenção
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A avaliação sumativa, realizada no final do 1.º Ciclo, dá origem a uma tomada de
decisão sobre a progressão ou retenção do aluno, expressa através das menções,
respetivamente, de Aprovado(a) ou Não aprovado(a).
No Primeiro Ano de Escolaridade não há lugar a retenção.
A decisão de progressão ou retenção do aluno é uma decisão pedagógica e deverá
ser tomada sempre que o professor titular e o Conselho de Docentes considerem:
a) Que o aluno desenvolveu as competências necessárias para prosseguir com
sucesso os seus estudos no ciclo ou nível de escolaridade subsequente;
b) Em situações de retenção, compete ao professor titular de turma elaborar um
relatório que identifique as aprendizagens não realizadas pelo aluno, as quais devem ser
tomadas em consideração na elaboração do Plano de Turma em que o referido aluno
venha a ser integrado no ano letivo subsequente;
c) Que na tomada de decisão acerca de uma segunda retenção no mesmo ciclo
deve ser envolvido o Conselho de Docentes e a Diretora Pedagógica; sendo ouvido o
encarregado de educação do aluno;
d) Que os alunos em situação de retenção repetida deverão ser submetidos a uma
avaliação extraordinária e a proposta de retenção ou progressão está sujeita à anuência
do Conselho de Docentes com base num relatório que inclua aspetos relevantes:
- O Processo individual do aluno;
- Plano de Acompanhamento Pedagógico;
- Apoios, atividades de enriquecimento curricular e planos aplicados;
- Contactos estabelecidos com os encarregados de educação, incluindo o parecer
destes sobre a proposta;
- Parecer dos serviços de Psicologia e orientação, quando existentes.
- A programação individualizada e o itinerário de formação do aluno são elaborados
com o conhecimento e acordo prévio do Encarregado de Educação.

Artigo 59.º Plano de Acompanhamento Pedagógico

Atendendo às medidas de promoção do sucesso escolar, definem-se, sempre que
necessário, planos de atividades de acompanhamento pedagógico orientados para a
turma ou individualizados, com medidas adequadas à resolução de dificuldades dos
alunos.
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Aos alunos que, em qualquer momento do seu percurso escolar, demonstrem
dificuldades de aprendizagem em qualquer disciplina ou área disciplinar, de acordo com o
previsto na lei em vigor, é aplicável um Plano de Acompanhamento Pedagógico,
elaborado pelo professor titular de turma, no Primeiro Ciclo.
É aplicável também a alunos que revelem capacidades de aprendizagem
excecional e um adequado grau de maturidade, a par do desenvolvimento das
capacidades previstas para o ciclo que frequenta.

Artigo 60.º Reapreciação dos resultados da avaliação

As decisões decorrentes da avaliação de um aluno no terceiro período de um ano
letivo podem ser objeto de um pedido de reapreciação, devidamente fundamentado,
dirigido pelo respetivo encarregado de educação às Diretora e Coordenadora Pedagógica,
no prazo de três dias úteis a contar da data de entrega das fichas de avaliação.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE AVALIAÇÃO

Artigo 61.º Casos especiais de progressão

Um aluno que revele capacidades de aprendizagem excecionais e um adequado
grau de maturidade, a par do desenvolvimento das competências previstas para o ciclo
que frequenta, poderá progredir mais rapidamente no ensino básico, beneficiando de uma
das seguintes hipóteses:
a) Concluir o Primeiro Ciclo com nove anos de idade, completados até trinta e um de
dezembro do ano respetivo, podendo para isso completar o Primeiro Ciclo em três anos;
b) Um aluno retido, no segundo ou terceiro ano de escolaridade, que demonstre ter
realizado as aprendizagens necessárias para o desenvolvimento das competências
essenciais definidas para o final do ciclo, poderá concluir o Primeiro Ciclo nos quatro anos
previstos para a sua duração através de uma progressão mais rápida, nos anos letivos
subsequentes à retenção.

Artigo 62.º Alunos abrangidos pela modalidade de Educação Inclusiva
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1- Os alunos abrangidos pela modalidade de educação inclusiva serão
avaliados, salvo o disposto no número seguinte, de acordo com o regime de
avaliação definido no diploma regulamentar (Decreto- Lei n.º 54/2018).
2- Os

alunos

que

tenham,

no

seu

PEI,

devidamente

explicitadas

e

fundamentadas, condições de avaliação próprias, decorrentes de aplicações de
medidas educativas adicionais, serão avaliados nos termos definidos no referido
programa.
3- O PEI dos alunos que se encontram na situação referida no número anterior
constitui a referência de base para a tomada de decisão relativa à sua
progressão ou retenção num ano ou ciclo de escolaridade, bem como para a
tomada de decisão relativa à atribuição do diploma de ensino básico.

Artigo 63.º Processo individual do aluno (Despacho Normativo n.º 1/2005)

O percurso escolar do aluno deve ser documentado, de forma sistemática, no
processo individual que o acompanha ao longo do 1.º Ciclo do Ensino Básico e
proporciona uma visão global do percurso do aluno, de modo a facilitar o seu
acompanhamento e intervenção adequados.
Ao processo individual têm acesso os professores, os encarregados de educação e
outros intervenientes no processo de aprendizagem, devendo ser garantida a
confidencialidade dos dados nele contidos.
No processo individual do aluno devem constar:
a) Os elementos fundamentais de identificação do aluno;
b) Os registos de Avaliação;
c) Os relatórios médicos e/ou de avaliação psicológica;
d) Os planos e relatórios de apoio pedagógico;
e) O Programa Educativo Individual, no caso de o aluno estar abrangido pela
modalidade de educação inclusiva;
f) Uma autoavaliação do aluno, no final de cada período, com exceção dos primeiro e
segundo anos, de acordo com critérios definidos pelo Colégio Nossa Senhora de
Fátima do Centro Social Paroquial de Caldas da Rainha – 1.º Ciclo;
g) Outros assuntos considerados relevantes para a evolução e formação do aluno.

CAPÍTULO VIII MATRÍCULAS E RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS
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Artigo 64.º Matrículas

a) Para frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico pela primeira vez é necessário
proceder à matrícula;
b) Há igualmente lugar a matrícula em caso de ingresso em qualquer ano de
escolaridade por parte dos candidatos titulares das habilitações adquiridas em países
estrangeiros;
c) A renovação de matrícula opera-se oficiosamente na Escola frequentada pelo
aluno;
d) A renovação da matrícula no 5.º Ano, pela primeira vez, realiza-se no Portal das
Matrículas do Primeiro Ciclo frequentada pelo aluno;
e) As vagas para a matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas seguindo
as seguintes prioridades:
1 - Ter frequentado a Escola no ano anterior;
2 - Necessidades educativas especiais devidamente comprovadas nos termos
definidos pela lei;
3 - Irmãos já matriculados na Escola;
4 - A residência se situe na área de influência da Escola;
5 - O trabalho dos pais/encarregados de educação se situe na área de influência da
Escola.

Artigo 65.º Constituição de turmas

O número de alunos que integra cada turma da Escola não deve ultrapassar os 25
alunos.

CAPITULO IX AVALIAÇÃO DO PESSOAL
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Artigo 66.º Avaliação de Docentes

Na Lei de Bases do Sistema Educativo e no regulamento de avaliação de
desempenho para o ensino particular e cooperativo estão definidos os princípios
orientadores da avaliação de desempenho dos professores. Tendo por base os referidos
documentos, a avaliação de desempenho dos docentes é encarada como estratégia
integrada no modo como a escola desenvolve e procura valorizar os seus recursos
humanos. Deste modo, na avaliação dos docentes são tidos em conta os seguintes
fatores:
a) Conhecimentos científicos e didáticos;
b) Promoção da aprendizagem pela motivação e responsabilização dos alunos;
c) Plasticidade (Flexibilidade e capacidade de adaptação);
d) Identificação e vivência do projeto educativo;
e) Comunicação;
f) Planeamento;
g) Procura de informação e atualização de conhecimentos;
h) Avaliação;
i) Trabalho de equipa e cooperação inter-áreas;
j) Relação com os alunos e encarregados de educação;
k) Envolvimento com a comunidade educativa.

Artigo 67.º Avaliação de Docentes contratados

Os docentes devem apresentar um documento de Reflexão Crítica da atividade
desenvolvida no período de tempo de serviço a que se reporta a avaliação do
desempenho.
Além do documento de reflexão crítica os docentes preenchem outro documento
sobre a avaliação de desempenho adotado pelas escolas particulares, aquando da subida
de nível.

DISPOSIÇÕES FINAIS
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Artigo 68.º Cumprimento do Regulamento Interno

a) Todos os membros da comunidade educativa devem cumprir o Regulamento
Interno;
b) Todo aquele que deixar de observar os preceitos reguladores da vida da escola, e
os destas normas em particular, é responsável perante os elementos integrantes
da comunidade escolar pelas consequências que daí resultem, ressalvados os
casos de não observância devidamente justificados;
c) As Diretora e Coordenadora Pedagógica, dentro do possível, criará condições para
o cumprimento deste regulamento e exigirá de todos o respeito pelas normas que o
mesmo contém.

Artigo 69.º Revisão do regulamento
Conforme avaliação e de acordo com a lei, ouvida a comunidade educativa, serão
feitas as convenientes alterações.

Artigo 70.º Casos Omissos
Todas as situações não previstas neste regulamento e que surjam no decorrer do
ano letivo serão resolvidas pelo órgão competente e de acordo com a lei.

Artigo 71.º Entrada em vigor

O presente documento entra em vigor após a sua aprovação pela Direção da
Escola e pela Direção Geral do Estabelecimentos Escolares.

Atualizado pela Direção e Coordenação pedagógica de acordo com o parecer da Direção
da instituição.

Caldas da Rainha, 20 de julho de 2021

A Direção.
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