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O presente regulamento define a organização, desenvolvimento e acompanhamento da atuação dos
professores, permitindo orientar o corpo docente de forma a uniformizar procedimentos e formas de
atuação. Este documento não invalida a consulta de documentos orientadores e da legislação, bem
como carece de uma atualização periódica de forma a melhorar, simplificar e uniformizar
procedimentos.

HORÁRIOS
Os professores devem aceder ao programa MERCURIO a partir da página da EDPRS para verificação do
horário do professor (Separador Quiosque ou Escola). Alerta-se para a necessidade de verificar com
alguma frequência dada a necessidade de flexibilizar os horários das turmas/professores em função das
necessidades da exploração. Alerta-se igualmente que o horário que prevalece é o horário da turma,
para a eventualidade de algum erro na elaboração dos horários dos professores, nomeadamente
sobreposições de docentes.

ou

Assim, para consultar o horário deve aceder-se a www.epdrs.pt e no separador quiosque (se estiver fora
da escola) ou separador Escola (se estiver na escola). Seleciona-se a opção horários ou sumários digitais.
Introduzir as senhas e palavra passe para a opção de professor, clicar na árvore para aceder à
distribuição das aulas ao clicar sobre Horário do Professor, da turma, sumários, faltas…
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SUMÁRIOS E FALTAS
O professor deve realizar preferencialmente os sumários no início ou final da aula com a turma, para
proceder à marcação da falta do aluno. Só após o sumário é possível o lançamento da falta. No entanto,
é livre de o fazer durante o decorrer da semana. Contudo, até às 12h30 de cada sexta-feira os sumários
e faltas devem estar atualizados para que os diretores de turma possam fazer levantamento de faltas e
a comissão de horários/coordenadores possam fazer o levantamento de horas lecionadas/por lecionar
com dados corretos.
Chama-se atenção para os desdobramentos que devem estar selecionados com o “visto” colocado
apenas no turno B, uma vez por tempo letivo/professor.

PRÁTICA DIÁRIA
O programa MECURIO indica o número de faltas que pode ser dado por cada aluno. Se algum estudante
estiver numa situação de reposição de horas por falta de assiduidade, pede-se que se pense em tarefas
e ou atividades para que o aluno reponha as horas não assistidas. Marca-se um prazo, e repostas as
horas pelo aluno, estas são sumariadas na página da escola. (Anexo 2) – Privilegia-se a modalidade à
distância.
Pede-se igualmente a prevenção dos casos de insucesso. Com base na observação direta e ou avaliação
formativa, urge recuperar alunos com dificuldades antes de terminar as horas de um módulo em que
eles possam ter dificuldades. Tal como no ensino regular, é na prevenção do insucesso que se podem
encontrar soluções adequadas para a conclusão dos módulos. Aconselha-se a diversificação de
estratégias de ensino, tal como de instrumentos de avaliação. Não se deve deixar que os alunos
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acumulem desempenhos pouco satisfatórios, daí a necessidade de uma gestão equilibrada entre a
qualidade e exigência do nosso ensino e as possibilidades que oferece a diferenciação pedagógica.
Ao longo de um módulo lecionado, é preciso guardar um exemplar original de um aluno em termos de
teste, ficha, trabalho e ou outro tipo de atividade por ele realizado, corrigido pelo docente. Com efeito,
no final do período, deve o professor reunir vários materiais para o dossier técnico-pedagógico, sendo o
exemplar do aluno um deles. Nas turmas mistas, isto é, com alunos de dois cursos distintos, guardar um
exemplar de alunos provenientes de cada curso.
Na primeira aula, apresentar o módulo, em termos de conteúdos, e indicar os critérios de avaliação.
Frisar a questão do comportamento e da participação nas atividades. Temos de consciencializar os
alunos acerca da importância do seu envolvimento no seu processo de aprendizagem para um efetivo
alcance do sucesso escolar. (Ver regulamento de avaliação)

LINHAS CONDUTORAS - AMEAÇA DA COVID-19
NORMAS DE SEGURANÇA (VER PLANO DE CONTINGÊNCIA)
Chama-se a atenção para as seguintes indicações:
Os alunos devem sentar e manter-se no lugar selecionado ao longo do ano letivo sem que qualquer
mudança de lugar seja permitida;
Nas mesas duplas, os alunos devem distribuir-se nas mesmas um do Turno A outro do turno B.
Os diretores de turma devem afixar a planta da sala e a mesma é mantida ao longo do ano, incluindo
nas aulas de turno. Deve igualmente ser afixadas as normas básicas de higienização e etiqueta
respiratória bem como estas normas seguidas pela escola para lidar com a situação da pandemia.
Sempre que a turma muda de sala (Turnos) os lugares serão sempre os mesmos e devem ficar
registados nas respetivas plantas das salas, para que se saiba sempre quem esteve sentado em cada
lugar, caso exista a necessidade de averiguar uma possível cadeia de transmissão do vírus.
Os cacifos não são utilizados, devendo os alunos transportar o material de escrita e pedagógico para
casa, e responsabilizar-se para o trazer no dia seguinte.
A mascara é obrigatória com exceção durante a refeição ou algum atividade física especifica. A
higienização das mãos é obrigatória à entrada da sala e saída da mesma, assim como as regras de
etiqueta respiratória.
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O acesso ao bar e refeitório será condicionamento, atrave´s de uma escala de utilização, devendo a
turma respeitar a mesma.
A utilização do autocarro também será condicionada, estando os alunos distribuídos por autocarros e
lugares do mesmo. Aqui, chamar a atenção aos alunos para a obrigatoriedade de manter o lugar mesmo
aquando da ausência de um colega e existência de outro lugar vago.
Os professores devem cumprir rigorosamente o horário para evitar aglomerações de alunos no recinto
escolar. Contudo, chama-se a atenção dos professores para eventuais atrasos nos primeiros tempos da
manhã e da tarde devido ao acesso limitado do refeitório e dos autocarros que farão várias viagens,
podendo condicionar a entrada dos alunos.

Será implementado um processo de comunicação à distância com os alunos, com o recurso
ao software/aplicação Teams da Microsoft. Este software/aplicação está disponível gratuitamente para
todos os alunos através do seu e-mail institucional (plataforma Office 365).
Os alunos precisam de um computador ou “smartphone” com internet, aceder através do seu e-mail à
plataforma do Office 365, e procurar no Teams o respetivo grupo. Este acesso será feito com base nas
indicações dos professores, em sessões combinadas e aulas do horário.
Os professores fazem chegar aos alunos os materiais necessários para realizarem a apropriação e
desenvolvimento de conhecimentos e capacidades no âmbito dos módulos das várias disciplinas e ou
UFCD’s.
Os professores disponibilizarão, com base no horário das turmas, sessões de acompanhamento “online”,
numa perspetiva de “e-learning”, sempre ao ter em conta o perfil de cada aluno, para os casos de
estudantes com plano de recuperação, aulas de apoio, recuperação de assiduidade e ou módulos (ASE).
Em relação aos alunos que não têm computador e/ou internet, a escola encontra-se a acompanhar
estas situações e oportunamente apresentará soluções para ultrapassar esta dificuldade.
Solicita-se aos professores que tratem do registo dos seus módulos, nas turmas junto das quais
lecionam, isto é, que criem as suas equipas. Aconselha-se que o façam durante as aulas com os alunos
para que estes se familiarizem com a plataforma, para a eventualidade de um ensino a distância.
No caso de ser necessário recorrer a esta metodologia, o professor deve acrescentar à sua planificação o
modelo de guião de trabalho/Plano estratégico de acompanhamento (Ver Anexo 3).
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Quanto ao código para criar as Turmas, deve seguir-se o critério estipulado:
Para Turma na totalidade (Sócio Cultural e Científica) Nome curso-ano-Disciplina-nº módulo:
TPA19A-BioM2
TPA18B-TVV18-BioM5
NA Formação Tecnológica acrescenta-se o termo A ou B: TPA19A-FT2547A

O professor deve privilegiar os meios digitais para facultar materiais pedagógicos, evitando recorrer a
fotocópias. Contudo, o professor pode adotar metodologias e recursos que o entender. Salienta-se a
importância de referir, que a utilização de equipamentos tecnológicas são de utilização com fins
meramente pedagógicos.
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DOCUMENTOS INTERNOS
Todos os documentos, material didático e de apoio, produzido no âmbito do módulo/UFCD tem de
conter os símbolos:

DEPARTAMENTOS
Competências do Departamento
a) Planificar e adequar à realidade da escola a aplicação dos planos de estudo definidos a nível nacional,
em coerência com o Projeto Educativo e o Plano Anual de Atividades;
b) Assegurar, em colaboração com as outras estruturas de orientação educativa da escola, a adoção de
metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento dos planos de estudo e das componentes de
âmbito local do currículo;
c) Planificar e gerir formas de diferenciação pedagógica no domínio das didáticas específicas das
disciplinas para melhorar as aprendizagens;
d) Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras medidas
conducentes a prevenir a exclusão e o abandono escolar;
e) Elaborar propostas curriculares diversificadas em função da especificidade dos alunos;
f) Promover a articulação vertical e horizontal do currículo do ensino básico e secundário.
g) Propor componentes curriculares locais/ regionais do currículo escolar;
h) Apresentar propostas e colaborar na execução do Plano Anual de Atividades;
i) Colaborar com o Conselho Pedagógico na construção e consecução do Projeto Educativo;
j) Identificar as necessidades de formação dos docentes da escola e colaborar com o Conselho
Pedagógico na elaboração e execução do respetivo plano de formação;
k) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto;
m) Fomentar a interdisciplinaridade;
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l) Promover a partilha de experiências inovadoras e boas práticas educativas;
m) Promover o intercâmbio de recursos pedagógicos e materiais entre docentes e a interação com a
comunidade;
n) Selecionar os manuais escolares, tendo em conta critérios científicos e pedagógicos;
o) Aprovar o regimento interno nos primeiros trinta dias após a sua constituição.

Regimento do Departamento
Este documento é específico e construído em sede de departamento.

Plano Anual de Atividades
Todos os departamentos fazem propostas e são inseridas num documento global, o qual permite a
consecução das metas do PE.

Plano de Formação do Departamento
Todos os departamentos fazem proposta de formação, as quais são compiladas no Plano de
Capacitação/Formação da escola.

PLANIFICAÇÃO E PLANO ESTRATÉGICO DE ACOMPANHAMENTO
Todos os professores devem planificar os seus módulos com o modelo de planificação usado na escola
(Anexo 1 – ver de acordo com departamento). As planificações devem estar prontas e validadas pelo
departamento até 30 de outubro de cada ano letivo. Qualquer alteração realizada deve ser explanada
no final de cada período letivo em documento para o efeito.
Cada docente deve ter um Plano Estratégico de Acompanhamento planeado para ser desenvolvido
junto de alunos que se vejam obrigados a permanecer em casa por motivos de quarentena. Este plano é
enviado por e-mail ao aluno, com todas as indicações das tarefas a desenvolver durante o isolamento a
que é sujeito. O trabalho do aluno e o seu retorno são considerados para a contagem dos tempos de
formação e para a avaliação no módulo. (Anexo 3).
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CIDADANIA E DOMÍNIOS AUTONOMIA CURRICULAR
No quadro da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), cabe à escola aprovar a sua
estratégia de educação para a cidadania de acordo com o previsto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º
55/2018, de 6 de julho. Os domínios de autonomia curricular (DAC) constituem uma opção curricular de
trabalho interdisciplinar e ou articulação curricular, cuja planificação deve identificar as componentes de
formação, disciplina e UFCD envolvidas, bem como a forma de organização (Anexo 9). Esta planificação
deverá ser entregue em sede de conselho de turma, após planificada intra e interdepartamentos. ~

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Todos os departamentos regem-se pelos critérios gerais de avaliação: 70% para os conhecimentos,
capacidades e atitudes / 30% para os valores. Cada departamento pode, com base em especificidades
comprovadas, apresentar critérios específicos de avaliação, desde que mantenham a percentagem dos
domínios SABER/SABER FAZER e SABER SER/SABER ESTAR.

FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO
No final de cada módulo, os alunos devem realizar a sua autoavaliação em documento para o efeito.
(Anexo 4 – de acordo com o departamento). É da responsabilidade do professor proceder à realização
da autoavaliação a cada módulo/UFCD finalizado. Considera-se que o envolvimento do aluno no
processo transparente de avaliação é um aspeto fundamental na evolução do aluno e na disciplina em
sala de aula. No final de cada módulo, o professor deve solicitar aos alunos o preenchimento do
documento normalizado para o efeito. Relativamente ao modelo AUTOAVALIAÇÃO DO ALUNO (ver
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documento normalizado), este fica, por enquanto, na posse do docente. Aquando da monitorização do
docente, este deve informar que a mesma autoavaliação foi realizada.

O professor deve solicitar aos alunos a heteroavaliação através do preenchimento de um questionário.
Este questionário acede-se a partir da página da escola (MERCURIO), selecionando o ícone de avaliação
interna. O acesso dos alunos é a partir do número de cartão de cidadão e do número de processo
interno. Em situações de anomalia informática ou técnica, a escola poderá indicar uma outra alternativa
para o preenchimento do referido questionário (Anexo 5)
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AVALIAÇÃO DO MÓDULO
Para além da sua autoavaliação, o aluno deverá, no final de cada módulo, responder a um questionário
sobre o desenvolvimento didático e pedagógico feito pelo docente. (Anexo 5). O professor deve ler o
regulamento interno e regulamento de avaliação.

MONITORIZAÇÃO DO DOCENTE
Com o objetivo de monitorização dos resultados académicos de cada disciplina/componente de
formação, no que diz respeito ao alcance das metas do Projeto Educativo, pede-se a todos os docentes
do Departamento que vão avaliaram módulos/UFCD num determinado período que façam o
preenchimento da Grelha Monitorização de Docente (ANEXO 6) com base nas informações solicitadas
por cada Coordenador de Departamento, após os momentos de avaliação.

12

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa
Manual de procedimentos da Prática letiva

PREPARAÇÃO DOS CONSELHOS DE TURMA DE AVALIAÇÃO
As reuniões serão marcadas pelo conselho pedagógico, presididas pelo Diretor de turma e secretariadas
por um secretario nomeados pelo diretor. Nos casos de ausência do diretor de turma, o presidente da
reunião é nomeado de acordo com a legislação em vigor
A duração prevista para cada reunião é de duas horas, salvo outra indicação do diretor. As reuniões são
da responsabilidade do conselho de turma e orientadas pelo diretor de turma. Como tal é fundamental
que todos os docentes deem um apoio efetivo aos diretores de turma e aos secretários.
Solicita-se a todos professores que auxiliassem os Diretores de Turma na obtenção de considerações
sobre os desempenhos dos alunos a fim de facilitar a transmissão de informações aos Encarregados de
Educação, informações essas que podem ser necessárias para o registo individual dos alunos. Esta
informação pode igualmente ser registada na ficha informativa a enviar ao diretor de turma, para
compilação da informação e não ocorrer qualquer dispersão da mesma ( Anexo 7 ).

Serão avaliados todos os módulos/UFCD já concluídos. Excecionalmente, caso ainda sejam necessário
recolher elementos de avaliação nestes módulos/UFCDs devem os docentes solicitar aos alunos que
13
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realizarem determinadas tarefas que poderão ser alvo de avaliação. Se o professor não tiver como
contactar o aluno, solicitam essa informação ao diretor de turma. O professor deve privilegiar os
mecanismos de comunicação utilizados na escola (plataforma Teams ou e-mail institucional)

MATERIAL PARA REUNIÕES:
O material para as reuniões que consta no documento Regulamento de Avaliação é:
a. Planificação Modular (anexo 1) com o planeamento do módulo/UFCD - documento
anteriormente entregue ao coordenador de departamento que já se encontra assinado e
arquivado em dossier do departamento, em formato papel. Acresce uma cópia digital no dossier
técnico-pedagógico ;
b. Pauta de avaliação modular (documento normalizado e impresso depois do lançamento das
notas no programa);
c. Grelha de avaliação modular qualitativa (documento normalizado impresso e arquivado
digitalmente);
d. Mapa de presenças às aulas do módulo/UFCD (facultado pelos SA);
e. Enunciado dos trabalhos e/ou testes realizados com as respetivas cotações (arquivado
digitalmente);
f. Testes ou trabalhos de um aluno devidamente avaliados (arquivado digitalmente);
g. Grelha de registo das cotações dos testes e/ou trabalhos realizados por todos os alunos da turma
(arquivado digitalmente);
h. Material didático e de apoio, produzido no âmbito do módulo/UFCD, e utilizado no seu
desenvolvimento (arquivado digitalmente);
i.

Mecanismo de recuperação de assiduidade (documento normalizado, guião de trabalho e/ou
ficha de trabalho do aluno) (arquivado digitalmente);

j.

Avaliação Sumativa extraordinária (grelha de correção, guião de trabalho e/ou ficha de trabalho
do aluno) (arquivado digitalmente);

k. Plano estratégico de acompanhamento e respetivas evidências (arquivado digitalmente);
l. Planificação para os alunos que beneficiam adaptações curriculares significativas, em formato
papel.
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NOTAS:
1 – Os professores devem igualmente entregar os materiais constantes nas alíneas f), g) e h) em formato
papel para os alunos com adaptações curriculares significativas.
2 – As classificações das Avaliações Sumativas Extraordinária devem lançadas no Programa MERCURIO
pelo professor caso ele tenha na sua área de docente do respetivo ano letivo o módulo/UFCD ou junto
do coordenador de departamento para lançamento de módulos/UFCD de outros anos letivos. Realça-se
que a data de conclusão desses módulos/UFCD é a da reunião de avaliação, assim como as respetivas
pautas da turma
3 – As recuperações de assiduidade aquando da realização da reunião de avaliação devem igualmente
estar regularizadas no programa MERCURIO, bem como as faltas e sumários atualizados.

Alíneas ata/pauta
A avaliação da implementação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão de alguns alunos
fica registada em documento próprio no processo individual do aluno. No entanto na pauta consta uma
alínea que deve ser redigida e assinada pelo professor do módulo/UFCD, caso o aluno em questão não
esteja inscrito no referido módulo/UFCD:
a) O aluno é avaliado com base no seu Relatório Técnico Pedagógico/Programa Educativo
Individual .

Grelha modular
A grelha modular interna apresenta a listagem dos alunos por ordem alfabética, tal como surge nas
pautas finais dos Diretores de Turma e na Pauta do programa. É da responsabilidade do professor o seu
preenchimento e impressão para a reunião de avaliação.
Na grelha modular Interna devem constar as notas dos alunos que não fecharam um módulo/UFCD por
assiduidade e, ao lado do resultado final, colocar a alínea a), como se pode ver no exemplo da pauta
modular interna.
No exemplo constam outras alíneas que devem ser utilizadas caso exista alguma situação equivalente.
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Declarações para atas
- No caso de terem 50% ou mais de insucesso escolar, os docentes do Departamento terão de
apresentar, ao conselho de turma, uma declaração que justifique os resultados.
Qualquer declaração deve ser enviada ao Diretor de Turma com antecedência e vai constar da ata da
dita reunião: Flexibilidade, justificações, Educação para a cidadania, atividades do PAA….
Todas as declarações são lidas em reunião de conselho de turma.
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Preenchimento de pauta do programa MERCURIO
No programa MERCURIO, na área do docente, o professor aquando do terminus do módulo/UFCD pode
proceder à inserção de propostas de classificações do respetivo módulo/UFCD. Não deverá colocar a
data e fechar a pauta enquanto não sair a convocatória das reuniões de avaliação uma vez que a dará da
pauta é a reunião de avaliação e, é apenas nesta reunião que as propostas são retificadas. Contudo, as
propostas devem constar até 48horas antes do início da reunião.

Notas
1 - Preencher a Pauta (no programa dos sumários e faltas, no separador NOTAS);
2 - Data de avaliação é a data da reunião;
3 - No caso de NR (para alunos que não fecharam o módulo), não se coloca a data; só haverá alínea para
os alunos acompanhados pela Educação Inclusiva, Alínea a) se o aluno não frequenta a disciplina
conforme o seu Relatório Técnico-Pedagógico/Programa Educativo. Atenção, para inserir a alínea para
estes alunos, o professor deve primeiramente incluir NR e posteriormente solicitar a um coordenador
de departamento a inserção da respetiva alínea.
4 - Imprimir a pauta do programa
17
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MONOTORIZAÇÃO DA TURMA
Com o objetivo de monitorização dos resultados académicos de cada turma, no que diz respeito ao
alcance das metas do Projeto Educativo, pede-se a todos os docentes do Departamento que vão avaliar
módulos/UFCD num determinado período que façam o preenchimento da Grelha Monitorização com
base nas informações solicitadas por cada Diretor de Turma.
Para o preenchimento desta monitorização, até 48h antes das reuniões de avaliação, cada professor
deve preencher as colunas referentes aos seu módulo/UFCD tanto na folha de Aproveitamento como
na folha de Comportamento.

-

-
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A partir da grelha modular a pauta modular, cada docente coloca a classificação final do módulo na
folha ativa Aproveitamento (Classificação FINAL); repete a operação com a classificação obtida nos
Valores na folha ativa Comportamento.
Algumas situações que podem ocorrer:
Caso o aluno não frequente a disciplina e receba a alínea a), deve deixar em branco a célula;- Caso o
aluno tenha NR apenas por assiduidade, o professor coloca a classificação na mesma. - No caso do NR
por aproveitamento, o professor deve colocar a classificação real (inferior a 10)

AVALIAÇÃO SUMATIVA EXTRAORDINÁRIA (ASE)
Sempre que um aluno não obtenha sucesso na frequência de um módulo, deve o docente, em
articulação com o discente, implementar estratégias de recuperação.
Os alunos que não obtenham sucesso escolar num determinado módulo/UFCD têm a possibilidade de
realizar novos momentos de avaliação, designados por avaliação sumativa extraordinária:
a) No decorrer do período letivo em que é lecionado o módulo/UFCD, o professor deverá acordar com
o(s) aluno(s) a data de realização de outros momentos de avaliação do módulo/UFCD em atraso:
i. Primeiro momento de recuperação: o professor do módulo/UFCD viabiliza a sua conclusão através de
vários instrumentos e ou atividades, em contexto de sala de aula (realização de trabalhos, de testes
e/ou exposição oral);
ii. Segundo momento de recuperação: ÉPOCA DE JANEIRO/FEVEREIRO
iii. Terceiro momento de recuperação: ÉPOCA DE JULHO (após reuniões de avaliação de 3º período)
b). Em setembro existe uma ÉPOCA ESPECIAL de recuperação, apenas para os alunos do 3.º ano de
formação e antigos alunos.
Privilegia-se a realização da ASE numa modalidade a distância.

ASSIDUIDADE
Quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, nos termos da legislação aplicável,
a escola deve assegurar:
a) No âmbito das disciplinas do curso:
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i. O prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas de
formação estabelecidas; ou
ii. O desenvolvimento de mecanismos de recuperação tendo em vista o cumprimento dos
objetivos de aprendizagem;

b) No âmbito da FCT, o seu prolongamento a fim de permitir o cumprimento do número de horas
estabelecido.
Qualquer caso de reposição de assiduidade concluído deve ser acompanhado do Anexo 7 e do exemplar
do trabalho realizado pelo aluno.

REPOSIÇÃO DE ASSIDUIDADE
Os alunos, cujo nome vem acompanhado de um quadrado cor de laranja, no programa MERCURIO,
estão numa situação de assiduidade irregular por terem alcançado ou ultrapassado o limite de faltas.
Solicita-se, a todos os docentes, a regularização, que desta forma extraordinária os alunos poderão estar
novamente em situação regular e assim as classificações aquando da reunião de avaliação poderão ser
lançadas. O Mecanismo de recuperação de assiduidade deve ser acionado pelo professor e comunicado
ao aluno, com o qual acordado os termos da regularização de assiduidade.

A natureza das atividades deve ser da responsabilidade do professor. Entende-se que fichas de trabalho,
trabalhos de pesquisa, atividades na exploração, organização de cadernos ou outras são aceites desde
que estejam devidamente documentas no respetivo mecanismo. Chama-se a atenção que um trabalho
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prático ou escrito carece de guião. As evidências devem ser posteriormente organizadas e arquivadas no
dossier técnico pedagógico digitalmente.
Cabe a cada docente enviar o número de faltas repostas no documento de informação (Anexo 7) aos
diretores de turma aquando das reuniões de avaliação.
Cabe a cada docente regularizar a situação no programa MERCURIO, conforme exemplo seguinte:

VISITAS DE ESTUDO
As visitas de estudo e os respetivos objetivos fazem parte das planificações das disciplinas e do plano
anual de atividades, tendo, portanto, de ser aprovadas pelos conselhos pedagógico e de turma.
Estas atividades constituem estratégias pedagógico-didáticas que, dado o seu carácter mais prático,
podem contribuir para a preparação e sensibilização de conteúdos a lecionar ou para o
aprofundamento e reforço de unidades curriculares já lecionadas.
As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos de acordo com os blocos previstos
para o turno da manhã (4 tempos) e turno da tarde (4 tempos), até ao máximo de 8 tempos diários.
Assim:
a) atividade desenvolvida só no turno da manhã: 4 tempos;
b) atividade desenvolvida só no turno da tarde: 4 tempos;
c) atividade desenvolvida durante todo o dia: 8 tempos;
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d) em caso algum será permito que um professor sumarie mais de 8 tempos letivos, por dia.
Os tempos letivos devem ser divididos pelos professores organizadores acompanhantes, respeitando
proporcionalmente o dobro de tempos para os professores organizadores, relativamente aos
professores acompanhantes que, preferencialmente, deverão ser no máximo dois professores por
turma, devendo considerar-se que:
e) o horário da turma é realizado tendo em conta a duração da visita de estudo e os professores
acompanhantes;
f) a proporção prevista no ponto anterior poderá ser alterada em acordo com as partes
interessadas, sob a supervisão do diretor de curso e coordenador de departamento.
Para o acompanhamento dos alunos, têm prioridade os docentes cujas disciplinas tenham conteúdos
relacionados com as visitas de estudo.
Dadas as caraterísticas práticas destes cursos, a participação dos alunos nestas atividades é obrigatória,
sendo consideradas como parte integrante das horas da componente da formação dos alunos.
Os alunos com autorização para a visita de estudo mas que nela não compareçam, sem aviso prévio,
terão falta de presença, sendo os encarregados de educação informados de tal facto, em tempo
oportuno.
Os custos das visitas de estudo são suportados por verbas do POCH, quando existir financiamento dos
cursos, tendo em consideração a legislação em vigor.
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EMAEI
Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão (Decreto-Lei nº54 de 6 de julho de 2018 alterado
pela Leinº116 de 13 de setembro de 2019)
As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão têm como finalidade a adequação às necessidades e
potencialidades de cada aluno e a garantia das condições da sua realização plena, promovendo a
equidade e a igualdade de oportunidades no acesso ao currículo, na frequência e na progressão ao
longo da escolaridade obrigatória.
Estas medidas são desenvolvidas tendo em conta os recursos e os serviços de apoio ao funcionamento
da escola, os quais devem ser convocados pelos profissionais da escola, numa lógica de trabalho
colaborativo e de corresponsabilização com os docentes de educação especial, em função das
especificidades dos alunos.
A implementação das medidas ocorre em todas as modalidades e percursos de educação e de
formação, de modo a garantir que todos os alunos têm igualdade de oportunidades no acesso e na
frequência das diferentes ofertas educativas e formativas.

Níveis das medidas
As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão são organizadas em três níveis de intervenção:
universais, seletivas e adicionais. As medidas de diferente nível são mobilizadas, ao longo do percurso
escolar do aluno, em função das suas necessidades educativas.
A definição de medidas a implementar é efetuada com base em evidências decorrentes da
monitorização, da avaliação sistemáticas e da eficácia das medidas na resposta às necessidades de cada
criança ou aluno.
A definição das medidas é realizada pelos docentes em conselho de turma, ouvidos os pais ou
encarregados de educação e outros técnicos que intervêm diretamente com o aluno, podendo ser
adotadas em simultâneas medidas de diferentes níveis.

Medidas universais
As medidas universais correspondem às respostas educativas que a escola tem disponíveis para todos os
alunos com objetivo de promover a participação e a melhoria das aprendizagens.
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Consideram-se medidas universais, entre outras:
a) A diferenciação pedagógica;
b) As acomodações curriculares;
c) O enriquecimento curricular;
d) A promoção do comportamento pró-social;
e) A intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos grupos.
As medidas universais incluindo o apoio tutorial preventivo e temporário são mobilizadas para todos os
alunos, incluindo os que necessitam de medidas seletivas ou adicionais, tendo em vista,
designadamente, a promoção do desenvolvimento pessoal, interpessoal e de intervenção social.

Medidas seletivas
As medidas seletivas visam colmatar as necessidades de suporte à aprendizagem não supridas pela
aplicação de medidas universais.
Consideram-se medidas seletivas:
a) Os percursos curriculares diferenciados;
b) As adaptações curriculares não significativas;
c) O apoio psicopedagógico;
d) A antecipação e o reforço das aprendizagens;
e) O apoio tutorial.

Medidas adicionais
As medidas adicionais visam colmatar dificuldades acentuadas e persistentes ao nível da comunicação,
interação, cognição ou aprendizagem que exigem recursos especializados de apoio à aprendizagem e à
inclusão.
A mobilização das medidas adicionais depende da demonstração da insuficiência das medidas universais
e seletivas
Consideram-se medidas adicionais:
a) A frequência do ano de escolaridade por disciplinas;
b) As adaptações curriculares significativas;
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c) O plano individual de transição (PIT)
d) O desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado;
e) O desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social.

Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI)
1 - Em cada escola é constituída uma equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva.
2 - A equipa multidisciplinar é composta por elementos permanentes e por elementos variáveis.
3 - São elementos permanentes da equipa multidisciplinar:
a) Um dos docentes que coadjuva o diretor;
b) Um docente de educação especial;
c) Três membros do conselho pedagógico com funções de coordenação pedagógica de diferentes níveis
de educação e ensino;
d) Um psicólogo.
São elementos variáveis da equipa multidisciplinar o docente titular de grupo/turma ou o diretor de
turma do aluno, o coordenador de estabelecimento consoante o caso, outros docentes do aluno,
assistentes operacionais, assistentes sociais, outros técnicos que intervêm com o aluno e os pais ou
encarregados de educação.
.
Compete à equipa multidisciplinar:
a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva;
b) Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;
c) Acompanhar, monitorizar e avaliar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem;
d) Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas;
e) Elaborar o relatório técnico-pedagógico e, se aplicável, o programa educativo individual e o plano
individual de transição previstos.
f) Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem.
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Centro de apoio à aprendizagem
1 - O centro de apoio à aprendizagem é uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e
materiais, dos saberes e competências da escola.
2 - O centro de apoio à aprendizagem, em colaboração com os demais serviços e estruturas da escola,
tem como objetivos gerais:
a) Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e atividades da escola,
designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo;
b) Promover e apoiar o acesso à formação, ao ensino superior e à integração na vida pós-escolar;
c) Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida autónoma.
A ação educativa promovida pelo centro de apoio à aprendizagem é subsidiária da ação desenvolvida na
turma do aluno, convocando a intervenção de todos os agentes educativos, nomeadamente o docente
de educação especial. O centro de apoio à aprendizagem, enquanto recurso organizacional, insere-se no
contínuo de respostas educativas disponibilizadas pela escola.

Constituem objetivos específicos do centro de apoio à aprendizagem:
a) Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a que pertencem e nos
demais contextos de aprendizagem;
b) Apoiar os docentes do grupo ou turma a que os alunos pertencem;
c) Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação para as diversas
componentes do currículo;
d) Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os processos de
aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar;
e) Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e interação, fomentadores da
aprendizagem;
f) Apoiar a organização do processo de transição para a vida pós-escolar.

Adaptações ao processo de avaliação
Constituem adaptações ao processo de avaliação:
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a) A diversificação dos instrumentos de recolha de informação, tais como, inquéritos, entrevistas,
registos vídeo ou áudio;
b) Os enunciados em formatos acessíveis, nomeadamente braille, tabelas e mapas em relevo, daisy,
digital;
c) A interpretação em LGP;
d) A utilização de produtos de apoio;
e) O tempo suplementar para realização da prova;
f) A transcrição das respostas;
g) A leitura de enunciados;
h) A utilização de sala separada;
i) As pausas vigiadas;
j) O código de identificação de cores nos enunciados.

Definições
a) «Acomodações curriculares», as medidas de gestão curricular que permitem o acesso ao currículo e
às atividades de aprendizagem na sala de aula através da diversificação e da combinação adequada de
vários métodos e estratégias de ensino, da utilização de diferentes modalidades e instrumentos de
avaliação, da adaptação de materiais e recursos educativos e da remoção de barreiras na organização
do espaço e do equipamento, planeadas para responder aos diferentes estilos de aprendizagem de cada
aluno, promovendo o sucesso educativo;

b) «Adaptações curriculares não significativas», as medidas de gestão curricular que não comprometem
as aprendizagens previstas nos documentos curriculares, podendo incluir adaptações ao nível dos
objetivos e dos conteúdos, através da alteração na sua priorização ou sequenciação, ou na introdução
de objetivos específicos de nível intermédio que permitam atingir os objetivos globais e as
aprendizagens essenciais;

c) «Adaptações curriculares significativas», as medidas de gestão curricular que têm impacto nas
aprendizagens previstas nos documentos curriculares, requerendo a introdução de outras
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aprendizagens substitutivas e estabelecendo objetivos globais ao nível dos conhecimentos a adquirir e
das competências a desenvolver, de modo a potenciar a autonomia, o desenvolvimento pessoal e o
relacionamento interpessoal;

d) «Áreas curriculares específicas», as que contemplam o treino de visão, o sistema braille, a orientação
e a mobilidade, as tecnologias específicas de informação e comunicação e as atividades da vida diária;

e) «Barreiras à aprendizagem», as circunstâncias de natureza física, sensorial, cognitiva, socioemocional,
organizacional ou logísticas resultantes da interação criança ou aluno e ambiente que constituem
obstáculos à aprendizagem;

f) «Plano individual de transição», o plano concebido, três anos antes da idade limite da escolaridade
obrigatória, para cada jovem que frequenta a escolaridade com adaptações significativas, desenhado de
acordo com os interesses, competências e expectativas do aluno e da sua família, com vista a facilitar a
transição para a vida pós-escolar e que complementa o programa educativo individual;

g) «Plano de saúde individual», o plano concebido pela equipa de saúde escolar, no âmbito do Programa
Nacional de Saúde Escolar, para cada criança ou jovem com NSE, que integra os resultados da avaliação
das condições de saúde na funcionalidade e identifica as medidas de saúde a implementar, visando
melhorar o processo de aprendizagem;

h) «Programa educativo individual», o programa concebido para cada aluno resultante de uma
planificação centrada na sua pessoa, em que se identificam as medidas de suporte à aprendizagem que
promovem o acesso e a participação em contextos inclusivos.

ESTRATÉGIAS/PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
- Gestão da articulação horizontal do currículo;
- Explicitação das aprendizagens, dos desempenhos esperados e dos instrumentos de avaliação;
- Mobilização do conhecimento de situações e problemas do quotidiano ou do meio envolvente;
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- Atividades de observação, experimentação e questionamento da realidade de forma integrada;
- Atividades cooperativas de aprendizagem;
- Utilização crítica das fontes de informação e uso das TIC;
- Criação de ambientes estimulantes e potenciadores do desenvolvimento da curiosidade intelectual;
- Atividades de pesquisa, análise, síntese, avaliação e comunicação;
- Recurso, de forma sistemática e contínua, à avaliação de diagnóstico e formativa, de modo a potenciar
a diferenciação de estratégias e adequar o planeamento do ensino aos ritmos de aprendizagem dos
alunos (prevenir, evitar avaliação sumativa extraordinária);
- Diversificar instrumentos de avaliação (formativa) como prática integrante e reguladora do processo
de ensino / aprendizagem;
- Potenciar o uso de práticas diferenciadas em contexto de sala de aula.

ESTRATÉGIAS DE DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA
A. DIFERENCIAR CONTEÚDOS
- Escolher textos segundo o nível de leitura dos alunos
- Disponibilizar material suplementar
- Fornecer referenciais ou ferramentas organizacionais
- Explorar a interdisciplinaridade das noções e dos conceitos
- Encorajar o uso dos números
- Proporcionar oportunidades de trabalho em grupo
- Ensinar ou consolidar conceitos de base após a avaliação diagnóstica (10.º)
- Propor a realização de uma mesma tarefa com materiais diferentes.

B. DIFERENCIAR OS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM
- Oferecer um nível adequado de apoio;
- Estabelecer atividades de reinvestimento;
- Manter um ritmo de de aprendizagem que permita dar atenção aos alunos;
- Pôr questões que ajudem a desenvolver as capacidades do pensamento;
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- Recuperar as aprendizagens e/ou estratégias eficazes já usadas;
- Favorecer as trocas de ideias e opiniões
- Variar o tempo para cada tarefa (oportunidade de um apoio suplementar para os alunos com
dificuldades; encorajar os alunos que querem aprofundar um tema).

C. DIFERENCIAR OS PRODUTOS DOS ALUNOS
- Enunciar objetivos específicos a atingir;
- Permitir produções variadas com vários níveis de complexidade;
- Dar ao aluno a possibilidade de mostrar a sua compreensão de várias formas;
- Dar ao aluno a possibilidade de mostrar o que aprendeu por meio de suportes variados;
- Autorizar produções individuais e em pequeno grupo;
- Usar modalidades de avaliação por gradação dos conhecimentos e capacidades.

D. DIFERENCIAR A ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO EM AULA
-Trabalhar em equipa;
-Procurar espaços calmos ou propícios à colaboração;
- Definir com os alunos diferentes modalidades de trabalho.
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Acomodações curriculares
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DIREÇÃO DE TURMA
Diretor de turma
Tarefas do Diretor de turma a curto prazo (início do ano letivo)
1. Analisar os processos individuais dos alunos que se encontram nos serviços administrativos da escola.
2. Ler as atas das reuniões dos conselhos de turma, os relatórios de direção de turma do ano letivo anterior e recolher
os nomes dos alunos que vão usufruir de Planos de Recuperação.
3. Decidir a hora de atendimento aos pais / encarregados de educação e comunicá-la ao (à) respetivo(a)
coordenador(a) dos diretores de turma.
4. Informar os pais / encarregados de educação da hora de atendimento.

Primeira aula com os alunos da direção de turma:
 Dar a conhecer tudo o que diz respeito aos alunos e que consta no Regulamento Interno (direitos e deveres
dos alunos, papel do diretor de turma, estatuto do aluno – Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, em especial
aquilo que diz respeito à assiduidade e plano de formação, faltas injustificadas, faltas de material, faltas
disciplinares, justificação de faltas, utilização do cartão,…).
 Informar sobre o horário de atendimento aos pais / encarregados de educação.
 Informar os alunos das consequências da não conclusão de módulos e ou da ultrapassagem do limite de
faltas.
Dar conhecimento do:
a. Horário da Escola e respetivos setores (bar, reprografia, cantina, etc.).
b. Carregamentos e gestão do saldo cartão.
c. Marcação da senha de almoço deve ser efetuada, no máximo, até ao dia anterior.
d. Critérios de progressão e retenção.
e. Preenchimento da ficha individual dos alunos.
f.

Cumprimento do horário

g. Equipamento de proteção individual a utilizar nas aulas práticas
h. Equipamento de educação física
i.

Cacifos para uso exclusivo do equipamento das aulas de carácter prático.
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Reuniões com os pais / encarregados de educação
As reuniões iniciais dos diretores de turma com os pais/EE decorrerão no 1.º dia de aula:
14 set – 1.º ano
15 set - 2.º ano/3ºano

Eleição do delegado e subdelegado de Turma:
Sensibilizar os alunos para a importância dos cargos, de acordo com o Regulamento Interno (funções do delegado e
subdelegado de turma);
Os nomes dos alunos eleitos devem ser entregues ao coordenador dos diretores de turma (através da ata) até ao dia
15 de outubro.
NOTA:
No ponto n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro – Estatuto do Aluno e Ética Escolar:
«5 – Não podem ser eleitos ou continuar a representar os alunos nos órgãos ou estruturas da escola aqueles a quem
seja ou tenha sido aplicada, nos últimos dois anos escolares, medida disciplinar sancionatória superior à de
repreensão registada, ou sejam, ou tenham sido, nos últimos dois anos escolares, excluídos da frequência de qualquer
disciplina ou retidos em qualquer ano de escolaridade por excesso grave de faltas, nos termos do presenteEstatuto.»

Dossier de direção de turma
1. Manter organizado o dossier de turma ASSIDUIDADE, com um separador por aluno onde serão
arquivados os comprovativos de justificação de faltas dos mesmos;
2. Manter organizado o dossier de turma AVALIAÇÕES, com um separador por disciplina onde serão
arquivadas as Grelhas Modulares; cópia de toda as atas das reuniões relacionadas com a
turma/pais/alunos, cópia dos registos biográficos dos alunos.
Os dossiers devem ter os seguintes separadores:
TURMA:
- Relação dos alunos.
- Registo fotográfico.
-Horário da Turma.
-Ficha biográfica.
- Caracterização da turma.
- Eleição do delegado / subdelegado.
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FALTAS:
- Registo das faltas do aluno.
- Justificação de faltas.
APROVEITAMENTO:
-Ficha de avaliação dos períodos.
-Pautas.
Aproveitamento da turma.
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO:
-Convocatória das reuniões.
-Reuniões com Educação de Educação
- Impressos diversos:
- Comunicação das aulas de apoio / Comunicação das faltas …
REUNIÕES DO CONSELHO DE TURMA:
- Convocatória.
- Ata da reunião.
-Documentos de apoio
APOIO / ASE:
-Lista de alunos / disciplinas
-Mapa de registo da assiduidade
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Coordenar a operacionalização das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão

3. Informar a secretaria até ao dia 8 de cada mês uma relação de assiduidade para os alunos que
recebem subsídio de alojamento (preencher ficheiro em Excel fornecido pelos serviços
administrativos - Registo subsídio de refeição);
35

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa
Manual de procedimentos da Prática letiva

4. Informar a direção (preencher documento interno – a pedir na secretaria) sempre que o aluno
ultrapasse os 5% de faltas do número total de horas de formação anual, ao qual deve anexar um
relatório de assiduidade do mesmo;
5. Informar a direção (preencher documento interno – a pedir na secretaria) sempre que um aluno
acumule um total de 3 participações disciplinares (ordem de saída de sala de aula) à mesma
disciplina ou 5 no total (Artº113, nº 7 do regulamento interno).
6. Informar o encarregado de educação quando o seu educando for alvo de uma ocorrência disciplinar
(ordem de saída da sala de aula), a qual deverá, ser de imediato, se se tratar de um aluno menor de
idade.
7. Registar em documento próprio (Anexo A) sempre que realize um contacto com os encarregados de
educação.
8. Preencher e enviar o balanço das atividades da direção de turma para a coordenadora no final de
cada período (Anexo B).
9. Entregar na secretaria um Relatório Critico Anual da Direção de turma no final do ano letivo.
10. O diretor de turma é o responsável por: planta da sala, consulta dos processos dos alunos, partilha
da informação com professora de educação especial, coordenar a operacionalização das medidas de
suporte à aprendizagem e à inclusão, caracterização da turma, mediador dos processos de
aprendizagem, comunicar o horário semanal à turma, criar equipas e promover a sua gestão
equilibrada na plataforma Teams.

Preparação reuniões de avaliação
1. Recolher todas as informações dos Docentes solicitadas 48 horas antes da data agendada para a
reunião;
2. Recolher todas as informações dos alunos eu beneficiam de medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão;
3. Verificar o adequado preenchimento da documentação relacionado com a avaliação das medidas
4. Recolher e verificar o preenchimento do ficheiro de Monitorização da Turma por período
5. Verificar as informações da Avaliação Sumativa Extraordinária, Apoios, Reposição de assiduidade,
Declarações para atas, entre outras informações
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6. Seguir, com o apoio do secretário nomeado o GUIÃO das REUNIÕES DE AVALIAÇÃO. (Este guião é

um documento organizado e apreciado em sede de conselho de diretores de turma, pelo que será
posteriormente encaminhado aos diretores de turma pela coordenação de diretores de turma).

Após reuniões de avaliação
Até 48h o diretor de turma deve entregar nos serviços administrativos:
- Ata da reunião
- Pautas de avaliação modulares (MERCURIO) conferidas pelo diretor de turma e assinadas;
- Grelha modular dos módulos/UFCD
- Mapa dos módulos/UFCD em atraso da turma (MERCURIO)
- Mapa de faltas da turma (MERCURIO)
- Registo biográfico dos alunos (MERCURIO) com as respectivas recomendações.
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INDISCIPLINA E PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES
Participação de ocorrência
Quando o docente considere que o aluno não respeite/cumpra os deveres/regras para um normal
funcionamento da atividade letiva.
Deverá ser preenchida no programa Mercúrio para informação ao diretor de turma.

O docente deverá clicar no aluno e depois no botão CRIAR OCORRÊNCIA e escrever no espaço
assinalado “Descrição” de uma forma sucinta a ocorrência que deu origem à Participação disciplinar. No
espaço assinalado como “Ação corretiva” deverá unicamente referir o constante no Art.113º alíneas a) e
b) do Regulamento Interno (Ver quadros seguintes).
Caso seja apenas uma situação de informação considerada relevante para o diretor de turma ter
conhecimento deve o docente clicar no botão CRIAR INFORMAÇÃO e escrever no espaço assinalado
“Descrição” por exemplo: ”INF: o aluno chegou depois do 2º toque…”
Quando a ocorrência envolva mais de um aluno, deve o docente enviar um email ao diretor de turma ou
preencher o documento interno de ocorrência disciplinar e entregar pessoalmente ao diretor de turma.

Frequência e Assiduidade
Quando o docente verifica que o aluno já apresenta um número elevado de ausências à sua
disciplina/UFCD, não cumpre a hora de entrada e mostra falta de material didático deverá informar o
diretor de turma pelo meio mais expedito à sua disposição (email, informação no Mercúrio).
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MEDIDAS DISCIPLINARES
(Capítulo IV - artigos 26º e 28º da Lei n.º51/2012, de 05 de setembro)

MEDIDAS CORRETIVAS E MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS



Medidas
Corretivas
(artigo 26º)
(cumuláveis entre
si, apenas com
uma medida
disciplinar
sancionatória)






A advertência;
A ordem de saída de sala de aula e e
demais locais onde se desenvolva o
trabalho escolar;
A realização de tarefas e
atividades de integração escolar,
podendo, para esse efeito, ser
aumentado o período diário e ou
semanal de permanência obrigatória
do aluno na escola ou no local onde
decorram as tarefas ou atividades;
O condicionamento noacesso a certos
espaços escolares;
A mudança de turma

EXEMPLOS DE TAREFAS E
ATIVIDADES DE
INTEGRAÇÃO


Efetuar trabalhos de jardinagem,
limpeza e embelezamento da
escola;



efetuar trabalhos e tarefas
associados
ao
desenvolvimento
da
exploração agrícola ou centro
hípico.
Prestar colaboração no refeitório;








Medidas
disciplinares
sancionatórias
(artigo 28º)



A repreensão registada;




A suspensão até 3 dias úteis;
A suspensão da escola entre 4 e
12 dias úteis;
A transferência de escola;
A expulsão da escola.




Realizar tarefas de apoio
à biblioteca,
reprografia;
Realizar trabalhos escolares de
reforço ou enriquecimento
propostos pelos professores;
Outras a definir pelo conselho de
turma.
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MEDIDAS DISCIPLINARES CORRETIVAS
TIPIFICAÇÃO
DAS MEDIDAS

Advertência

LOCAL
ONDE
OCORREA
INFRAÇÃO
Dentro ou
fora da sala
de aula

COMPETÊNCIA
PARA A
APLICAR
Professor
Funcionários

PROCEDIMENTOS A ADOTAR

O aluno é confrontado verbalmente com o
comportamento perturbador do normal
funcionamento das atividades da escola ou das
relações no âmbito da comunidade educativa,
alertando o aluno para evitar tal conduta.

MEDIDAS DISCIPLINARES CORRETIVAS




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

Sala de aula
Outros locais
onde
decorram
atividades
letivas

Professor da
turma
Pessoa
responsável
pelo espaço




A realização de
tarefas e
atividades de
integração
escolar
O
condicionamento
no acesso a
certos espaços
escolares
Mudança de
turma


Fora da sala
de aula
Sala de aula


Diretor


Outros locais
onde
decorram
atividades
letivas



Diretor , por
proposta do CT



Implica a permanência do aluno na escola
Ao professor compete:
o Determinar o período de
tempo durante o qual o
aluno deve permanecer fora
da sala de aula;
o A aplicação de tal medida corretiva
implica a marcação de falta ao aluno;
o As atividades, se for caso disso, que o
aluno deve desenvolver no
decurso desse período de tempo.
O aluno abrangido pela escolaridade
obrigatória deverá, acompanhado por um
auxiliar de ação educativa, dirigir-se à
biblioteca, onde desenvolverá uma atividade de
caráter formativo a definir pelo professor.
A ordem de saída da sala de aula deve ser
comunicada ao diretor de turma no próprio
dia a partir do programa MERCURIO.
Não devem ter uma duração
superior a cinco dias
Comunicada aos pais ou ao encarregado
de educação, tratando-se de aluno menor de
idade.
Não pode ultrapassar o período de tempo
correspondente a um ano letivo.
Comunicada aos pais ou ao encarregado de
educação, tratando-se de aluno menor de idade.
Comunicada aos pais ou ao encarregado de
educação, tratando-se de aluno menor de idade.
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MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS

TIPIFICAÇÃO
DAS MEDIDAS

MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS

Repreensão
registada

LOCAL
ONDE
OCORREA
INFRAÇÃO
Sala de aula
Outros locais
onde
decorram
atividades
letivas
Fora da sala
de aula

PROCEDIMENTOS AADOTAR

COMPETÊNCIA
PARA A APLICAR

Professor






Diretor

Diretor

A suspensão até 3
dias úteis

A suspensão da
escola entre 4 e
12 dias úteis

Transferência de
escola

A expulsão da
escola



Fora da sala
de aula
Outros locais
onde
decorram
atividades
letivas

Competência para
instaurar o processo e
aplicar a medida:
Diretor
Competência para
instaurar o processo:
Diretor
Competência para
aplicar a medida:
Diretor Geral da
Educação com
possibilidade de
Delegação no Diretor
Competência para
aplicar a medida:
Diretor Geral da
Educação com
possibilidade de
delegação no Diretor










Averbamento no processo individual do
aluno;
Identificação do autor do ato decisório;
Data em que o mesmo foi proferido;
Fundamentação de facto e de direito de
tal decisão
Após três repreensões registadas
poderá ser aplicado ao aluno um
dia de suspensão.
Comunicada aos pais ou aoencarregado
de educação, tratando-se de aluno
menor de idade;
Elaboração de um plano de atividades
pedagógicas, com corresponsabilização
dos encarregados de educação

Ocorrência dos factos deve ser
participada, pelo professor ou
funcionário que a presenciou ou dela
teve conhecimento, de imediato, ao
respetivo diretor de turma para
efeitos d posterior comunicação ao
Diretor.
AO Diretor Insaura
procedimento disciplinar.

Aplicadaapenas a alunos maiores de
18 anos;
O Diretor instaura
procedimento disciplinar;
Retenção no mesmo ano de escolaridade;
Proibição de acesso ao espaço escolar até
final daquele ano escolar e nos dois anos
escolares imediatamente seguintes.
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TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR
(artigo 30.º da Lei n.º 51/2012, de 05 de setembro)
O procedimento disciplinar é obrigatório quando as medidas disciplinares sancionatórias a aplicar sejam as
previstas nas alíneas c),d)e e)do n.º2 do artigo28.º da Lei n.º51/2012, de 05 de setembro. Após o
conhecimento por parte do diretor (artigo 23.º, conjugado com o artigo 30.º), é instaurado um
procedimento disciplinar e nomeado um instrutor:

1 - Instauração do procedimento disciplinar e nomeação de instrutor (artigo 30.º, n.º 1, 2 e 4)
Prazo: 2 dias úteis
Instrutor: Qualquer professor da escola
2 - Instrução (artigo 30.º, n.º 5 a 8)
Reduzida a escrito
Prazo de conclusão: 6 dias úteis
Diligências obrigatórias: audiência oral dos interessados, em particular do aluno visado e,
sendo este menor, do respetivo encarregado de educação
3 - Elaboração do relatório final (artigo 30.º, n.º 9)
Documento fundamentado, com indicação concreta dos factos imputados ao aluno,
devidamente circunstanciados quanto ao tempo, modo e lugar, deveres violados e
antecedentes do aluno
Se a medida proposta pelo instrutor do
processo for a medida de suspensão
da escola entre 4e12dias úteis

Remessa do relatório ao Diretor, que deverá proferir
decisão final, devidamente fundamentada, no prazo
de 2 dias úteis (artigo 33.º, n.º 1)

Deve ainda conter proposta de arquivamento ou de aplicação de uma das medidas
disciplinares previstas.
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Se a medida proposta pelo instrutor
do processo for a medida de
transferência ou expulsão da escola

Remessa do processo ao DiretorGeral da Educação, no prazo de 2 dias úteis, que deverá
proferir decisão final, devidamente fundamentada, no
prazo de 5 dias úteis (artigo 30.º, n.º 10 e artigo 33.º, n.º
4)
Nota: a aplicação da medida disciplinar
sancionatória de transferência de escola é precedida
da audiência prévia do encarregado de educação, no
caso do aluno ser menor de idade (n.º 5 do artigo
33.º)

Notificação da decisão final aos pais ou ao encarregado de educação, quando o aluno é menor (artigo 33.º,
n.º 6 e 7) - Prazo: 2 dias úteis
Notificação ao próprio aluno, se maior de idade (artigo 33.º, n.º 6 e 7) - Prazo: 1 dia útil
Nota: É obrigatória a comunicação à CPCJ, caso seja aplicada ao aluno, menor de idade, uma medida
disciplinar sancionatória igual ou superior à de suspensão da escola por período superior a 5 dias úteis e
cuja execução não tenha sido suspensa (n.º 8 do artigo 33.º)



Apresentado nos serviços administrativos do
Agrupamento de Escolas
Prazo:5 dias úteis



Recurso
(artigo 36.º)

A interpor para:
- o Conselho Geral da Escola no caso das medidas
aplicadas pelos professores ou pelo Diretor ) ou,
- para o membro do Governo competente
(no caso das medidas disciplinares sancionatórias
aplicadas pelo Diretor Geral da Educação)
Só tem efeitos suspensivos quando se trate das
medidas de suspensão entre 4 e 12dias úteis,
transferência ou expulsão da escola


Apreciação e decisão do recurso
(artigo 36.º, n.º 3 a 6)



Pelo Conselho Geral: no prazo máximo de 15
dias úteis
Pelo membro do Governo competente, cuja
decisão é remetida à escola, no prazo de 5 dias
úteis
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Diretor
para proceder à notificação aos
interessados
(artigo 36.º, n.º 5 e6, conjugado com o
artigo
33.º, n.º 6 e 7)





Prazo: 2 dias úteis (aos pais ou ao
encarregado de educação, quando o aluno
é menor)
Prazo:1 dia útil(ao próprio aluno, se maior
de idade)

EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DISCIPLINARES
(artigos 34 e 35.º da Lei n.º51/2012, de 05 de setembro)
É da competência do Diretor de Turma o acompanhamento da execução da medida disciplinar
corretiva ou sancionatória aplicada ao aluno; Corresponsabilização dos pais ou encarregados de
educação e dos professores da turma quanto aos efeitos educativos da medida disciplinar
aplicada ao aluno;

TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DE ALUNOS - MINUTAS
Comunicação aos Pais / Encarregado de Educação
Exmo(s) Senhor(es)
……………………………………………………….

Assunto: Instauração de procedimento disciplinar
Comunico a V.Exª(s), na qualidade de pais/encarregado de educação do aluno
………………………………………………………….. que, nesta data, dei início ao procedimento disciplinar instaurado ao
vosso educando, por despacho de ...../ .................................................................. /2020 do Exº Diretor da
EPDRS
Com os melhores cumprimentos
Serpa, ……………………..de ................................................... de 2020
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O Instrutor
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Convocatória para audiência oral de interessados
Exmo(a) professor(a)/assistente operacional

Serpa, 14/06/2019

Assunto: Convocatória para audiência oral de interessados no procedimento disciplinar instaurado em
__/___/____, ao aluno ___________, nº ________ da Turma ____________.

Solicito à professora _________ que se digne a comparecer nesta Escola, na sala de reuniões, no dia __ de
__________ de 20__, pelas 15 horas e 30 minutos, para ser ouvida nos termos do artigo 30º, da Lei 51/2012, de 5
de Setembro e do artigo 116º do regulamento interno da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa,
no procedimento disciplinar supra referido.

Com os melhores cumprimentos.

O Instrutor
______________________________________________________
(-----)

Tomou conhecimento,
________________________________________________________
(-----)
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Convocatória para audiência oral de interessados
Exmo(a) Pai/Encarregado de educação

Serpa, 14/ 06/ 2018

Assunto: Convocatória para audiência oral de interessados no procedimento disciplinar instaurado em
__/___/____, ao aluno ___________, nº ________ da Turma ____________.

Solicito a V. Exa. que se digne a comparecer nesta Escola, na sala de reuniões, no próximo dia 19 de junho de
2018, pelas 10h45, acompanhado do seu educando menor, _________________, aluno nº ______, da turma
________ a fim de serem ouvidos, nos termos do artigo 30º, da Lei 51/2012, de 5 de Setembro e do artigo 116º
do regulamento interno da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, no procedimento disciplinar
supra referido.

Com os melhores cumprimentos.

O Instrutor
_____________________________
(--------)
Tomou conhecimento,
_____________________________
(aluno-)

_____________________________
(PAI/EE)
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Ata da audiência oral de interessados
Aos….. dias do mês de….. do ano de…., nesta Escola, compareceu perante mim……., nomeado instrutor
do presente procedimento disciplinar, o aluno …., n.º ….,da turma …., do
…. ano e o seu encarregado de educação ….Iniciada a audiência, foram os interessados informados
de que a instrução do processo visa o apuramento dos factos relativos ao comportamento do aluno …,
no dia …/…/….,do seguinte modo:
……………….
Perante estes factos, os interessados pronunciaram-se do seguinte modo:
……………….
Indicaram como testemunhas a serem ouvidas:
……………….
Juntaram os seguintes documentos:
……………….

Não tendo mais nada a acrescentar, lidas as suas declarações e achadas conformes, vão comigo assinar
a presente ata.

O Aluno:

O Encarregado de Educação:

SERPA , ……………………..de ................................................. de 2018

O Instrutor:
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Relatório do Instrutor
Exmo. Sr.
Diretor da EPDRS

Nos termos do ponto nove do artigo 30º da Lei nº 51/2012, de cinco de setembro, e na sequência da instrução do
procedimento disciplinar ao aluno ------, nº -----, da turma -----;, apresenta-se o relatório final do procedimento
levado a cabo pelo docente instrutor----------------Por despacho de ____/_____/_____ , do Diretor da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, foi
mandado instaurar o procedimento disciplinar ao aluno ------, nº -----, da turma -----. O referido despacho teve
por base a violação grave dos deveres do aluno, de acordo com a participação apresentada pelas
docentes/assistente operacional --------.
Durante a instrução do procedimento disciplinar foram ouvidos em audiências individuais os alunos interessados:
----------------------- na presença do Encarregado de Educação pelo facto do aluno ser menor de idade, , os
professores participantes da ocorrência, e os, na qualidade de testemunhas: ---------------------------, conforme
consta nas respetivas atas. Considerados todos os elementos reunidos na fase de instrução, conclui-se pelo
apuramento dos seguintes factos:
- ------Os factos apresentados traduzem-se no incumprimento dos seus deveres de aluno, mais concretamente os
constantes nas alíneas ------, do artigo 10º da Lei 51/2012 de cinco de Setembro, e nas alíneas ------) do ponto um
do artigo ---- do Regulamento Interno da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa.
Assim, passarão a fazer parte do processo individual dos alunos a participação que seguem em anexo ao presente
procedimento disciplinar.
De acordo com o ponto dois do artigo 25º da Lei 51/2012 de cinco de Setembro, tendo em vista a determinação
da medida disciplinar, no que se refere às audiências dos alunos, estes alunos -----Todos os interessados ouvidos no âmbito deste procedimento disciplinar, nomeadamente docentes e
testemunhas, referiram que os alunos em causa participaram no descrito na participação disciplinar.
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De acordo com o disposto no artigo 25º da Lei 51/2012 de cinco de Setembro, foram avaliados a gravidade
do incumprimento do dever, as circunstâncias atenuantes e agravantes em que esse incumprimento se verificou,
o grau de culpa dos alunos, a sua maturidade e demais condições pessoais, familiares e sociais. Após análise das
diferentes circunstâncias supra-referidas, tendo em atenção que as medidas corretivas e as medidas disciplinares
sancionatórias visam garantir o normal prosseguimento das atividades da escola, a correção dos comportamentos
incorretos e o reforço da formação cívica dos alunos, o docente instrutor propõe que seja aplicada aos alunos:
Ao aluno ----------, como prevê a alínea x) do artigo 10º da Lei 51/2012 de cinco de Setembro, e do Regulamento
Interno da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa

Serpa, 12 de dezembro de 2018

O Docente Instrutor do Processo
______________________________
(---------------)

Reunião do Conselho de Turma
Em cumprimento do despacho de …/…/… do Diretor da Escola Profissional de Desenvolvimento
Rural dee Serpa, procedeu este Conselho à análise e apreciação dos factos praticados pelo aluno …….., da
turma……., do ano, que estão na origem do procedimento disciplinar que lhe foi instaurado por despacho de
……
O professor Instrutor apresentou a proposta de aplicação da medida disciplinar de……, prevista na
alínea c), n.º 2, do artigo 28.º da Lei n.º 51/2012, de 05 de setembro, diploma que aprovou o Estatuto do
Aluno e Ética Escolar, bem como no artigo …. do regulamento interno desta escola
Assim, atento o teor do relatório do instrutor de fls… e, tendo sido este órgão solicitado a
pronunciar-se, nos termos do disposto no artigo 28.º, n.º 6 da citada Lei, considerando que a medida
disciplinar sancionatória proposta é a de suspensão de escola (entre 4 e 12 dias úteis) é
deliberado:………………
No presente processo disciplinar resultaram provados os seguintes factos:……
Nos termos do disposto do artigo 25.º da citada Lei, na determinação da medida disciplinar a
aplicar, deve ter-se em consideração a gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias, atenuantes
e agravantes em que esse incumprimento se verificou, o grau de culpa do aluno, a sua maturidade e demais
condições familiares, pessoais e sociais.
No presente caso, o Conselho de Turma entende que o grau de culpa do aluno é acentuado, sendo,
porém, de realçar as condições pessoais, familiares e sociais em que se insere, como decorre do teor do
relatório junto a fls….
Tudo ponderado, este Conselho de Turma delibera concordar com a proposta formulada pelo
Instrutor.

Serpa, ……………………..de .......................................................... de 2018

O Secretário

O Presidente:
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