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Capítulo I -Princípios e Disposições Gerais 

 Âmbito e objetivos do Regulamento Artigo 1.º
 

1. Este Regulamento constitui-se como o normativo que regula o funcionamento do Colégio Verde 

Água, na sua valência de Ensino Básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos), integrando regras e princípios que 

definem o nosso posicionamento como Colégio privado e configuram o nosso modelo e práticas na 

prestação de serviços. 

 

2. Objetivos fundamentais: 

a. clarifica os serviços prestados pelo Colégio; 

b. contempla o que entendemos serem os direitos e deveres dos Alunos que nos são confiados e das 

respetivas famílias, bem como os nossos direitos e deveres enquanto entidade prestadora dum serviço 

de ensino; 

c. clarifica os princípios e as regras que alicerçam a nossa atuação e cujo entendimento e aceitação 

é fundamental para o serviço que prestamos, certos de que a colaboração informada e a participação 

crítica dos Pais e/ou Encarregados de Educação são fatores essenciais no nosso modelo de intervenção. 

 

3. O Colégio reserva-se ao direito de proceder a alterações ao presente Regulamento, sempre que a 

realidade do seu funcionamento ou os normativos legais a observar assim o exija.  

 

4. Quaisquer alterações a este documento serão sempre informadas aos Pais e/ou Encarregados de 

Educação. 

 

5. É dever dos Pais e/ou Encarregados de Educação conhecer o Regulamento Interno do Colégio, 

aceitando-o e comprometendo-se a cumpri-lo e faze-lo cumprir por parte dos seus educandos. 

  Descrição e Missão  Artigo 2.º

 

1. O Colégio Verde Água, valência de Ensino Básico é uma instituição de ensino privado, destinada a 

receber Alunos nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico. 

 

2. O Colégio desenvolve as suas atividades letivas de Ensino Básico e Academias nas instalações 

localizadas no Caminho dos Lavadouros n.º 8, na localidade da Igreja Nova, concelho de Mafra. 

 

3. No mesmo edifício decorrem também atividades extracurriculares para Alunos do Colégio e externos 

ao Colégio. Estas atividades são reguladas por documento próprio (Regulamento das Academias, 

interrupções letivas e Academia de verão em anexo ao presente Regulamento). 

 

4. Assumimos como missão, promover o desenvolvimento integral e harmonioso de cada Aluno(a), 

respeitando a sua individualidade e diferenças, num contexto de afeto, tranquilidade e bem-estar. 
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5. Para prosseguir esta missão contamos com uma equipa de colaboradores docentes, não docentes e 

outros técnicos, com formação especializada e em constante atualização, bem como acordos e 

parcerias com entidades e profissionais que acrescentam valor e diferenciação na qualidade dos 

serviços que prestamos. 

 

6. O presente Regulamento aplica-se a todos os intervenientes no processo educativo, nomeadamente:  

a. aos Alunos; 

b. aos Docentes; 

c. aos Funcionários não docentes; 

d. aos Técnicos Especiais de Educação; 

e. aos Pais e/ou Encarregados de Educação; 

f. a todos os elementos externos que estabeleçam algum tipo de relação com o Colégio. 

 Posicionamento e Orientação Pedagógica Artigo 3.º

 

1. O Colégio posiciona-se como uma instituição de ensino: 

a. com um excelente ambiente de trabalho entre toda a comunidade educativa; 

b. com uma cultura de prossecução da excelência;  

c. com um modelo pedagógico que se baseia no Movimento da Escola Moderna, em que os Alunos 

constituem o foco do ensino-aprendizagem; 

d. reconhecida na comunidade educativa e na sociedade como uma escola que ensina crianças 

felizes e que preconiza elevados níveis de desenvolvimento global, que se traduzem em competências 

formais e na inteligência emocional dos nossos Alunos. 

 

2. O Colégio tem como princípios pedagógicos orientadores: 

a. o desenvolvimento global do(a) Aluno(a) no respeito pela sua individualidade, estimulando as 

suas potencialidades e preparando-o para a integração bem-sucedida na sociedade; 

b. a valorização da iniciativa, do questionamento, da pesquisa, da descoberta em cooperação, da 

reflexão, da resolução de problemas, do sentido crítico e da livre expressão; 

c. o reforço da autonomia, da autoestima, da confiança e do à-vontade, essenciais para a adaptação 

bem-sucedida ao futuro profissional; 

d. o ensino-aprendizagem assente na forte participação e envolvimento efetivo dos Alunos, sob a 

orientação e regulação dos professores; 

e. a participação do(a) Aluno(a), que é convocado a desenvolver o seu percurso de aprendizagem, 

conhecendo os objetivos e metas a atingir, entendendo a sua utilidade e comprometendo-se com os 

tempos e processos para as alcançar, sob orientação dos professores; 

f. a promoção de um clima de interação, participação e cooperação entre a equipa pedagógica, os 

Alunos, as suas famílias e a comunidade envolvente. 
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Capítulo II - Estrutura e Organização 

 Órgãos de Administração e Gestão Artigo 4.º
 

 

 

1. Os órgãos de direção, administração e gestão do Colégio são os seguintes: 

1.1. Gerência. 

1.2. Direção do Colégio - Diretor(a)/Direção Pedagógica. 

1.3. Coordenação Administrativa. 

 

2. Gerência 

2.1. Competências 

a. assegurar os investimentos necessários ao normal funcionamento do Colégio; 

b. representar o Colégio em todos os assuntos de natureza administrativa e financeira;  

c. representar a entidade titular - 4Education; 

d. tomar as diligências legais e financeiras para a contratação e gestão de pessoal; 

e. assegurar a gestão financeira do Colégio; 

f. articular com os restantes sócios pertencentes à entidade titular;  

g. definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento anual e plurianual; 

h. cumprir as demais obrigações impostas por lei.  
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3. Diretor(a)/Direção Pedagógica 

3.1. Competências 

Ouvido o Conselho Pedagógico, compete ao(à) Diretor(a)/Direção Pedagógica: 

a. elaborar, proceder à revisão e aprovar o Projeto Educativo do Colégio, após consulta da Entidade 

Titular; 

b. elaborar, proceder à revisão e aprovar o Regulamento Interno do Colégio, após consulta e 

aprovação da Gerência; 

c. aprovar, supervisionar e monitorizar a elaboração, revisão e execução do Plano Anual de 

Atividades; 

d. apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do Plano Anual de 

Atividades; 

e. acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e gestão; 

f. promover o relacionamento com a comunidade educativa; 

g. definir os critérios para a participação do Colégio em atividades pedagógicas, científicas, culturais e 

desportivas;  

h. supervisionar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente; 

i. garantir a qualidade de ensino e a manutenção de um ambiente propício à aprendizagem;  

j. definir e implementar a estratégia educativa/ pedagógica do Colégio, espelhada nos documentos 

de referência;  

k. definir a oferta pedagógica do Colégio; 

l. definir o regime de funcionamento, estrutura e organização do Colégio; 

m. superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 

n. propor os coordenadores dos departamentos curriculares, do secretariado de exames e designar os 

diretores de turma;  

o. supervisionar a distribuição do serviço docente e não docente; 

p. atribuir cargos, nomear equipas de trabalho e os elementos de coordenação e supervisão;  

q. organizar e coordenar o serviço de exames e provas, zelando pelo cumprimento das normas legais, 

propondo a nomeação do respetivo Secretariado de Exames;  

r. convocar as reuniões, definir as ordens de trabalhos e presidir às reuniões que lhe competem, 

designadamente reuniões de Conselho Pedagógico e Reuniões Gerais de Colaboradores, entre outras;  

s. presidir e/ou participar em toda e qualquer outra reunião de matéria da sua competência, 

nomeadamente Conselhos de Turma, reuniões de Pais e/ou Encarregados de Educação, sempre que 

necessário e oportuno;  

t. autorizar as matrículas, transferências e anulações de matrícula dos Alunos do Colégio e a 

admissão a exame dos Alunos externos; 

u. supervisionar a gestão das instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos 

educativos;  

v. estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras escolas e 

instituições de formação, autarquias e coletividades; 

w. proceder à seleção e gestão funcional do pessoal docente, nos termos dos regimes legais 

aplicáveis;  
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x. dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico – pedagógicos; 

y. representar a escola;  

z. exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente;  

aa. exercer o poder disciplinar em relação aos Alunos, nos termos da legislação aplicável;  

bb. assegurar as condições necessárias à realização da avaliação do desempenho do pessoal docente e 

não docente, nos termos da legislação aplicável; 

cc. coordenar e supervisionar o Plano de Segurança do Colégio; 

dd. definir as normas de acesso e de circulação no Colégio; 

ee. conceder licença para férias aos colaboradores, de acordo com a legislação em vigor, e mediante a 

apreciação dos requerimentos apresentados para o efeito; 

ff. zelar pelo sigilo de informações pessoais de Alunos e famílias, professores e demais colaboradores;  

gg. coordenar a organização da Secretaria, designadamente a organização dos processos dos Alunos, 

dos processos de matrícula, transferência e anulação de matrícula; 

hh. coordenar a organização dos processos dos colaboradores docentes e não-docentes, garantindo a 

sua atualização; 

ii. apreciar os pedidos de justificação de faltas dos colaboradores, de acordo com as disposições 

legais; 

jj. articular com a Coordenação Administrativa, sempre que necessário, para definir a organização do 

Colégio, dos espaços e respetivas atividades; 

kk. cumprir as demais obrigações impostas por lei; 

ll. prestar ao Ministério da Educação as informações que este solicitar, nos termos da lei. 

3.1.1. A Direção do Colégio exerce ainda as competências que lhe forem delegadas pela Administração 

Educativa e pela Câmara Municipal. 

3.1.2. O(A) Diretor(a) pode delegar e subdelegar no(a) subdiretor(a) e adjunto(a) as competências 

referidas nos números anteriores, sendo substituído(a) nas suas faltas e impedimentos. 

 

4. Coordenação Administrativa 

4.1. Competências 

a. proceder à seleção e gestão funcional do pessoal não docente; 

b. elaborar o horário e distribuição de serviço não docente; 

c. elaborar o Plano de Formação e de Atualização do pessoal não docente; 

d. coordenar o apoio do pessoal não docente à execução do Plano Anual de Atividades e demais 

atividades do Colégio; 

e. coordenar os diversos serviços do Colégio, designadamente: gestão do edifício; dos tempos não 

letivos; das atividades extracurriculares; da alimentação, da higiene e da segurança do edifício; 

f. zelar pelo sigilo de informações pessoais de Alunos e famílias, professores e demais colaboradores;  

g. coordenar e supervisionar a implementação e monitorização dos sistemas: HACCP, Higiene e 

Segurança no Trabalho, Controlo de Pragas, e demais sistemas afetos à gestão do edifício; 

h. articular com a Direção do Colégio, sempre que necessário, para definir a organização do Colégio, 

dos espaços e respetivas atividades; 

i. cumprir as demais obrigações impostas por lei. 
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 Órgãos de Organização Pedagógica Artigo 5.º

 

1. Os órgãos de organização pedagógica do Colégio Verde Água são os seguintes: 

a. Conselho Pedagógico;  

b. Coordenação Pedagógica de 1.º Ciclo;  

c. Coordenação Pedagógica de 2.º e 3.º Ciclo;  

d. Departamentos Curriculares e Grupos Disciplinares; 

e. Professores Titulares de Turma e Diretores de Turma; 

f. Conselhos de Docentes e Conselhos de Turma; 

g. Secretariado de Exames e Provas; 

h. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva; 

i. Coordenação da Biblioteca Escolar; 

j. Coordenação do Plano Anual de Atividades; 

k. Coordenação do Plano de Formação. 

 

2. Conselho Pedagógico 

2.1. Competências 

a. emitir parecer sobre a proposta de Projeto Educativo; 

b. emitir parecer sobre as propostas de elaboração do Regulamento Interno, do Plano Anual de 

Atividades e sobre os respetivos projetos; 

c. aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente;  

d. definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e vocacional, do 

acompanhamento pedagógico e da avaliação dos Alunos;  

e. propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional 

e local, bem como as respetivas estruturas programáticas;  

f. definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos apoios e 

complementos educativos e das modalidades especiais de educação escolar;  

g. adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares;  

h. propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito do 

Colégio em articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino superior vocacionados para a 

formação e a investigação;  

i. promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural; 

j. definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários;  

k. propor mecanismos de avaliação dos desempenhos organizacionais e dos docentes, bem como da 

aprendizagem dos Alunos, credíveis e orientados para a melhoria da qualidade do serviço de educação 

prestado e dos resultados das aprendizagens; 

l. no caso da revisão das deliberações, emite parecer prévio à decisão final, através de pedido do(a) 

Diretor(a) Pedagógica (artigo 17.º, n.º5, Despacho normativo n.º 13/2014); 

m. emitir parecer sobre casos especiais de progressão; 

n. emitir parecer sobre Informações-Prova ao nível de escola; 

o. participar, nos termos regulamentados em diploma próprio, no processo de avaliação do 

desempenho do pessoal docente.  
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2.1.1. No âmbito dos procedimentos da avaliação de desempenho, nos termos previstos no n.º 2, do 

artigo 12.º, do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, compete ainda ao Conselho 

Pedagógico: 

a. Eleger os docentes que integram a Secção de Avaliação do Desempenho Docente;  

b. Aprovar o documento de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas pelos 

avaliados nas dimensões científica e pedagógica, participação na escola e relação com a comunidade, e 

formação contínua e desenvolvimento profissional;  

c. Aprovar os parâmetros de cada uma das três dimensões, previstos na alínea b) do nº 1 do artigo 

6º, do referido Decreto Regulamentar nº 26/2012. 

2.2. Finalidades 

2.2.1. O Conselho Pedagógico é o órgão de supervisão pedagógica e orientação educativa do Colégio 

Verde Água, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos 

Alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente. 

2.3. Composição 

2.3.1. O Conselho Pedagógico do Colégio Verde Água é composto por 8 elementos e tem a seguinte 

composição:  

a. Diretor(a), que preside;  

b. Coordenador do Departamento de 1º Ciclo;  

c. Coordenador do 2.º e 3.º Ciclo; 

d. Coordenador do Departamento das Línguas;  

e. Coordenador do Departamento das Ciências Sociais e Humanas;  

f. Coordenador do Departamento de Ciências Exatas e Naturais;  

g. Coordenador do Departamento das Expressões;  

h. Coordenador da Biblioteca Escolar  

i. Coordenador do Plano Anual de Atividades. 

2.3.2. O Conselho Pedagógico desenvolve o seu trabalho respeitando a diversidade de competências e 

participação de cada um dos seus membros, podendo ser criadas comissões especializadas de trabalho 

para melhorar a participação e monitorização da gestão pedagógica da escola.  

2.3.3. O presidente do Conselho Pedagógico pode convidar outros elementos para participarem em 

reuniões deste órgão, se a ordem de trabalhos assim o justificar, sendo que não têm direito a voto. 

2.4. Nomeações 

2.4.1. Os membros do Conselho Pedagógico, com representatividade, são nomeados pelo(a) Diretor(a) 

do Colégio. 

2.5. Funcionamento 

2.5.1. As reuniões do Conselho Pedagógico são dirigidas pelo(a) Diretor(a) do Colégio e secretariadas 

por um dos seus elementos docentes nomeado para o efeito.  

2.5.2. Antes da ordem de trabalhos agendada, haverá um período não superior a 30 minutos durante 

o qual serão prestadas informações e tratados assuntos não incluídos na ordem do dia, podendo ainda 

ser aprovadas propostas de alteração da ordem de trabalhos ou de inclusão de novos assuntos, neste 

último caso por deliberação tomada por maioria de dois terços dos membros presentes.  

2.5.3. No prazo de dois dias úteis, o presidente deverá proceder à afixação do sumário da ata da 

reunião, sendo a ata lida e aprovada na reunião ordinária imediatamente a seguir. 
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2.6. Periodicidade 

2.6.1. O Conselho Pedagógico reúne em sessão ordinária, por convocatória do Presidente.  

2.6.2. O Conselho Pedagógico reúne em sessão extraordinária, sempre que convocada para o efeito 

pelo Presidente, por sua iniciativa, ou a requerimento de um terço dos seus membros em efetividade 

de funções.  

2.7. Convocatória 

2.7.1. A convocatória é realizada com 48 horas de antecedência, sendo a sua publicitação feita no 

placard da Sala de Professores e enviada por correio eletrónico aos seus membros.  

2.8. Duração das reuniões 

2.8.1. As reuniões do Conselho Pedagógico terão a duração de duas horas e trinta minutos, podendo 

prolongar-se por mais trinta minutos, quando tal for deliberado.   

2.9. Votação e deliberações 

2.9.1. Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na Ordem de Trabalhos da reunião, 

exceto se pelo menos dois terços dos membros reconhecerem a urgência de deliberação imediata sobre 

outros assuntos.  

2.9.2. As votações podem ser nominais, nos casos comuns, e por escrutínio secreto, quando se trate 

de assuntos referentes a pessoas e outros assuntos de complexidade reconhecida pelo Conselho. Em 

caso de dúvida compete ao Conselho deliberar sob a forma de votação.  

2.9.3. Não é permitida a delegação de voto.  

2.9.4. É proibida a abstenção dos membros do Conselho Pedagógico que estejam presentes na 

reunião.  

2.9.5. Não podem estar presentes no momento da discussão nem da votação, os membros que 

estejam legalmente impedidos.  

2.9.6. Iniciada a votação, ninguém pode usar da palavra até ser conhecido o resultado da mesma.  

2.9.7. As deliberações dos Conselheiros são tomadas por maioria simples dos votos validamente 

expressos pelos membros presentes na reunião, salvo nos casos em que este regimento ou a legislação 

em vigor estabelecer diferentemente.   

2.9.8. Em caso de empate na votação, o Presidente do Conselho Pedagógico tem voto de qualidade. 

2.10. Quórum 

2.10.1. As reuniões do Conselho Pedagógico não terão lugar se não estiver presente a maioria do 

número legal dos seus membros (metade mais um).   

2.10.2. Na falta de quórum, serão marcadas faltas, registadas as presenças e lavrada a respetiva ata. 

2.11. Regime de faltas 

2.11.1. Os membros do Conselho Pedagógico que não compareçam às reuniões são obrigados a 

apresentar, por escrito, justificação da respetiva falta.  

2.12. Omissões 

2.12.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei, competindo ao Presidente interpretar 

o Regimento e integrar as omissões, depois de ouvido o Conselho Pedagógico. 

2.13. Comissão de Supervisão e Avaliação do Desempenho Docente 

2.13.1. Compete à Comissão de Supervisão e Avaliação do Desempenho Docente, uma secção do 

Conselho Pedagógico: 
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a. aplicar o sistema de avaliação do desempenho tendo em consideração, designadamente, o projeto 

educativo do Colégio e o serviço distribuído ao docente;  

b. calendarizar os procedimentos de avaliação;  

c. conceber e publicitar o instrumento de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades 

realizadas pelos avaliados;  

d. acompanhar e avaliar todo o processo;  

e. aprovar a classificação final harmonizando as propostas dos avaliadores e garantindo a aplicação 

das percentagens de diferenciação dos desempenhos;  

f. apreciar e decidir as reclamações, nos processos em que atribui a classificação final. 

 

3. Coordenação Pedagógica de 1.º Ciclo e Coordenação Pedagógica de 2.º e 3.º Ciclo 

3.1. Competências 

a. reunir com a Direção e desempenhar as competências que esta entenda delegar e velar pelo 

cumprimento das suas deliberações a nível pedagógico; 

b. assegurar e promover a colaboração com os serviços sociais de outras instituições ou entidades; 

c. conceber instrumentos pedagógicos; 

d. estudar, organizar e dirigir as atividades pedagógicas do Colégio; 

e. orientar as atividades pedagógicas do Colégio segundo a legislação vigente e os planos 

estabelecidos, a política adotada e as normas e regulamentos existentes; 

f. participar no Conselho Pedagógico onde desenvolve em articulação o Projeto Educativo do Colégio; 

g. divulgar e fazer cumprir os critérios de avaliação para o ciclo que coordena, definido pelo respetivo 

corpo docente; 

h. coordenar a aplicação do Projeto Educativo do Colégio; 

i. coordenar, em parceria com a Direção, a distribuição do serviço dos docentes do respetivo ciclo; 

j. participar na admissão de pessoal com a categoria de professores do ciclo que coordena;  

k. participar nas reuniões individuais com Encarregados de Educação, quando o entenda ou sempre 

que solicitado pelos docentes ou por aqueles. 

 

4. Departamentos Curriculares e Grupos Disciplinares 

4.1.  Competências 

4.1.1. Aos Coordenadores dos Departamentos Curriculares compete: 

a. promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram o 

departamento curricular; 

b. assegurar a coordenação das orientações curriculares entre todos os docentes que integram o 

departamento curricular;  

c. analisar e refletir sobre os critérios de avaliação gerais e específicos e a elaboração das 

planificações anuais e a médio prazo e respetiva monitorização ao longo do ano letivo; 

d. presidir às reuniões de departamento curricular e quando necessário fazer-se substituir por um 

representante de grupo disciplinar pertencente ao departamento, dando conhecimento prévio à Direção 

do Colégio; 

e. representar os docentes do departamento no Conselho Pedagógico, atuando como transmissor 

entre estes órgãos; 
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f. coordenar a planificação das atividades pedagógicas do departamento curricular; 

g. promover a interdisciplinaridade; 

h. monitorizar os resultados obtidos pelas disciplinas que constituem o departamento em momentos 

de avaliação interna e externa; 

i. propor à Direção do Colégio a aquisição de novos materiais e equipamentos, ouvidos os membros 

do departamento; 

j. identificar necessidades de formação contínua e elaborar a proposta das mesmas a apresentar à 

Direção do Colégio; 

k. elaborar propostas de atividades para o Plano Anual de Atividades; 

l. apoiar os docentes do departamento curricular.  

4.1.2. Aos Representantes de Grupo Disciplinar compete: 

a. presidir às reuniões de grupo disciplinar e quando necessário fazer-se substituir por um docente 

grupo disciplinar pertencente ao departamento, dando conhecimento prévio à Direção do Colégio; 

b. assegurar a elaboração e monitorização das planificações anuais e a médio prazo; 

c. assegurar a elaboração da proposta de critérios de avaliação específicos e a reflexão sobre os 

mesmos, sempre que necessário; 

d. colaborar com o Coordenador de Departamento Curricular na planificação das atividades 

pedagógicas; 

e. apoiar os docentes do grupo disciplinar; 

f. promover a cooperação, a partilha e o trabalho conjunto entre os membros do grupo disciplinar; 

g. assegurar a participação do grupo disciplinar na análise crítica de resultados, estratégias, materiais 

e princípios de orientação pedagógica. 

4.2. Organização 

4.2.1. Os Departamentos Curriculares do Colégio estão organizados do seguinte modo: 

a. Departamento Curricular do 1.º Ciclo; 

b. Departamento Curricular de Línguas; 

c. Departamento Curricular de Ciências Sociais e Humanas; 

d. Departamento Curricular de Ciências Exatas e Naturais; 

e. Departamento Curricular de Expressões.  

 

5. Professores Titulares e Diretores de Turma 

5.1. Aos Professores Titulares e Diretores de Turma compete: 

a. assegurar a articulação entre os Professores da Turma e os Alunos, Pais e/ou Encarregados de 

Educação;  

b. coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de atividades, conteúdos, 

estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e às características de cada Aluno(a);  

c. coordenar o processo de avaliação dos Alunos, garantindo o seu caráter globalizante e integrador;  

d. preparar e presidir às reuniões de Conselho de Turma (2.º e 3.º Ciclo);  

e. organizar o dossier de Turma/Direção de Turma e os processos individuais dos Alunos, garantindo 

e facultando aos docentes a existência e consulta de meios e documentos de trabalho e a orientação 

necessária ao desempenho das atividades inerentes à ação educativa; 
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f. arquivar no dossier todos os contatos escritos com os Pais e/ou Encarregados de Educação e 

registar todos os contatos de diversa índole, designadamente as reuniões com os mesmos, quer 

tenham sido solicitadas pelo(a) Professor(a) Titular/ Diretor(a) de Turma ou pelo Pai/ Encarregado de 

educação; 

g. promover junto dos Alunos o cumprimento do Regulamento Interno;  

h. esclarecer os Alunos acerca das funções do(a) Diretor(a) de Turma e informá-los, assim como aos 

Encarregados de Educação, do seu horário de atendimento;  

i. diligenciar para que os professores da turma comuniquem, sempre e por escrito, as infrações 

disciplinares de Alunos;  

j. registar as informações dos professores e comunicá-las aos Encarregados de Educação, sempre 

que a situação do(a) Aluno(a) o exigir;  

k. comunicar à Direção do Colégio as ocorrências de factos passíveis de medidas disciplinares;  

l. promover a eleição do delegado e subdelegado de turma, dos representantes dos Pais e/ou 

Encarregados de Educação e comunicar o resultado à Direção do Colégio;  

m. garantir, a Alunos e Encarregados de Educação, informação atualizada sobre regime de faltas, 

Regulamento Interno do Colégio, avaliação e orientação escolar;  

n. verificar, regularmente, as faltas dos Alunos nas diferentes disciplinas e avisar e/ou convocar, pelo 

meio mais expedito, os Encarregados de Educação, sempre que for atingida ou metade do número total 

de faltas e/ou excedido o número de faltas legalmente permitido;  

o. assegurar a adoção de estratégias coordenadas relativamente aos Alunos da turma, bem como a 

criação de condições para a realização de atividades interdisciplinares;  

p. estimular a participação dos Alunos, Pais e/ou Encarregados de Educação na vida da escola e da 

comunidade.  

 

6. Conselho de Docentes e Conselhos de Turma 

6.1. Competências 

6.1.1. Ao Conselho de Docentes compete: 

a. assegurar a organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver com os 

Alunos de 1.º Ciclo, bem como a avaliação destes; 

b. coordenar as atividades pedagógicas a desenvolver pelos professores do departamento, no domínio 

da implementação dos Planos Curriculares, nas suas componentes disciplinares, bem como de outras 

atividades educativas; 

c. colaborar na elaboração do plano anual de atividades do Colégio, a apresentar ao conselho 

pedagógico, elaborando propostas diversificadas em função da especificidade dos grupos de Alunos; 

d. organizar grupos de trabalho, tendo em vista o cumprimento do consignado nos pontos anteriores 

e definir a coordenação dos mesmos; 

e. debater e propor soluções para os problemas pedagógicos relacionados com os Alunos das turmas, 

nomeadamente no que respeita a aproveitamento, assiduidade, disciplina, estratégias de ensino, 

ritmos de aprendizagem, medidas de recuperação, casos de inadaptação e outros; 

f. analisar e refletir sobre as práticas pedagógicas e seu contexto, fomentar trocas de experiências e 

identificar as necessidades de formação dos docentes; 
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g. proceder à avaliação dos Alunos no final de cada período escolar, levando em conta as orientações 

do Conselho Pedagógico e as decisões da Direção e aprovando as propostas apresentadas pelo(a) 

Professor(a) Titular das Turmas e Professores Coadjuvantes; 

h. trocar experiências pedagógicas e materiais didáticos; 

i. analisar e escolher os manuais escolares bem como materiais de ensino e aprendizagem propondo-

os ao Conselho Pedagógico; 

j. propor os critérios de avaliação gerais e específicos, relativos ao ciclo em questão e propondo-os 

ao Conselho Pedagógico; 

k. informar os Pais e os Encarregados de Educação dos critérios aprovados; 

l. cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços especializados de apoio 

educativo na gestão dos recursos e na adoção de medidas pedagógicas destinadas a promover a 

melhoria das aprendizagens e o sucesso educativo; 

m. propor formas de organização das turmas e de registo e arquivo dos trabalhos dos Alunos. 

6.1.2. Ao Conselho de Turma compete: 

a. analisar e caraterizar a turma, identificando as características específicas dos Alunos a ter em 

conta no processo de ensino e aprendizagem; 

b. elaborar e avaliar o Plano de Turma adaptado ao contexto da turma e de cada Aluno(a) definindo 

prioridades e estratégias adequadas; 

c. identificar diferentes ritmos de aprendizagem e assegurar o cumprimento  dos princípios e as 

normas que garantem a inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade das 

necessidades e potencialidades de todos da turma; 

d. deliberar em questões de avaliação; 

e. preparar informação relativa ao processo de aprendizagem e à avaliação dos Alunos, para 

disponibilizar aos Pais e/ou Encarregados de Educação; 

f. refletir sobre questões disciplinares.  

6.2. Funcionamento do Conselho de Docentes 

6.2.1. Este Conselho reúne sempre que necessário e obrigatoriamente no final de cada semestre, 

devendo nestes participar obrigatoriamente os Professores Titulares e os Professores das Atividades de 

Enriquecimento Curricular. 

6.3. Funcionamento do Conselho de Turma  

6.3.1. O Conselho de Turma reúne:  

a. no início do ano letivo e no final de cada período escolar para acompanhar e avaliar as atividades 

respeitantes ao processo de ensino;  

b. sempre que o(a) respetivo(a) Diretor(a) de Turma considerar conveniente, reúne em sessão 

intercalar, para organização das atividades da turma e/ou avaliação individual dos Alunos;  

c. extraordinariamente, por convocatória da Direção do Colégio, do(a) Diretor(a) de Turma ou a 

pedido de dois terços dos seus membros.  

 

7. Secretariado de Exames e Provas 

7.1. Ao Secretariado de Exames e Provas compete: 

a. organizar o processo das provas de aferição do ensino básico e provas de equivalência à frequência 

de acordo com as normas do IAVE e do Júri Nacional de Exames; 
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b. implementar o serviço de vigilância de exames e provas; 

c. organizar e supervisionar a logística e planeamento do processo de provas e exames; 

d. elaborar e divulgar a calendarização de todo o processo; 

e. elaborar e divulgar o mapa de vigilâncias; 

f. organizar as salas e o espaço escolar de forma a garantir o ambiente e logística propícios à 

realização das provas; 

g. rececionar as provas; 

h. executar todos os procedimentos necessários à realização dos exames e provas nos dias em que 

estes se realizam; 

i. enviar as provas ao Agrupamento de Exames do Oeste, ou a outras entidades, caso a lei ou os 

regulamentos assim determinem; 

j. executar todas as tarefas inerentes a este órgão e que decorram da legislação ou de outras 

instruções específicas emanadas pelos órgãos competentes.  

 

8. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

8.1. Organização e funcionamento 

De acordo com o Decreto-Lei n.º54/2018 de 6 de julho a equipa multidisciplinar é composta por 

elementos permanentes e por elementos variáveis.  

8.1.1. São elementos permanentes da equipa multidisciplinar:  

a. um dos docentes que coadjuva o(a) Diretor(a);  

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.  

8.1.2. São elementos variáveis da equipa multidisciplinar: 

a. o docente titular de grupo/turma ou o(a) Diretor(a) de Turma do(a) Aluno(a), consoante o caso,  

b. outros docentes do(a) Aluno(a),  

c. técnicos do centro de recurso para a inclusão (CRI); 

d. outros técnicos que intervêm com o(a) Aluno(a).  

8.1.3. Cabe ao(à) Diretor(a) designar:  

a. os elementos permanentes;  

b. o coordenador, ouvidos os elementos permanentes da equipa multidisciplinar;  

c. o local de funcionamento.  

8.1.4. Cabe ao coordenador da equipa multidisciplinar:  

a. identificar os elementos variáveis;  

b. convocar os membros da equipa para as reuniões;  

c. dirigir os trabalhos;  

d. adotar os procedimentos necessários de modo a garantir a participação dos Pais ou Encarregados 

de Educação, consensualizando respostas para as questões que se coloquem.  

8.2. Competências 

8.2.1. Compete à equipa multidisciplinar:  

a. sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva;  
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b. propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

c. acompanhar e monitorizar 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 previsto na lei e, se aplicável, o programa educativo 

individual e o plano individual de transição previstos; 

f. acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem. 

 

9. Coordenação da Biblioteca Escolar 

9.1. Competências 

9.1.1. Compete ao Coordenador da Biblioteca Escolar: 

a. sugerir a aquisição e gerir o acervo documental do Colégio adequado às necessidades dos 

diferentes ciclos; 

b. facilitar o acesso da comunidade escolar à biblioteca através da consulta local e/ou empréstimo de 

livros e outros tipos de documentação, dando resposta às necessidades de informação, lazer e 

educação; 

c. proporcionar condições que permitam a reflexão o debate e a crítica através de atividades de 

intervenção na comunidade escolar; 

d. criar condições de utilização dos recursos existentes; 

e. definir uma gestão documental adequada às necessidades da comunidade educativa e ao perfil dos 

seus utilizadores; 

f. contribuir para a consecução do Projeto Educativo e do Plano Anual de Atividades; 

g. desenvolver nos Alunos competências e hábitos de trabalho baseados na consulta, tratamento e 

produção de informação; 

h. colaborar com os professores na planificação de atividades de ensino e diversificação de situações 

de aprendizagem; 

i. criar e manter nos Alunos o hábito e o prazer da leitura, da aprendizagem e da utilização da 

biblioteca; 

j. desenvolver o respeito pelo uso da propriedade comum incutindo o espírito de cooperação e 

partilha; 

k. divulgar os recursos e serviços disponíveis junto da comunidade escolar e fora dela, fomentando a 

partilha e cooperação com outras escolas, com a rede da comunidade científica, o meio envolvente e 

outras entidades, pessoais ou coletivas. 

 

10. Coordenação do Plano Anual de Atividades 

10.1. Competências 

10.1.1. Compete ao Coordenador do Plano Anual de Atividades: 

a. submeter à aprovação da Direção do Colégio o Plano Anual de Atividades elaborado após a 

auscultação dos grupos disciplinares, departamentos curriculares e Conselho Pedagógico; 

b. coordenar e supervisionar as atividades constantes do Plano Anual de Atividades; 

c. apurar a disponibilidade de recursos financeiros, materiais, logísticos e humanos necessários à 

realização das atividades;  
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d. solicitar e organizar os relatórios de planificação e avaliação das atividades aos intervenientes 

responsáveis pelas mesmas; 

e. divulgar as atividades realizadas através dos meios e canais previamente autorizados; 

f. elaborar o relatório anual e atividades. 

 

11. Coordenação do Plano de Formação 

11.1. Competências 

11.1.1. Compete ao Coordenador do plano de Formação: 

a. identificar as necessidades de formação dos colaboradores após auscultação dos grupos 

disciplinares, departamentos curriculares e Conselho Pedagógico; 

b. elaborar o Plano de Formação Docente do Colégio; 

c. monitorizar o cumprimento do Plano de Formação do Colégio; 

d. divulgar junto dos docentes, possibilidades de formação contínua; 

e. contatar entidades e individualidades passíveis de assegurar a dinamização de ações de formação, 

de acordo com as necessidades diagnosticadas. 

 Oferta pedagógica e outros serviços Artigo 6.º
 

 

1. Serviços Incluídos na anuidade de frequência letiva 

1.1. As instalações do Colégio estão abertas de segunda a sexta-feira das 7h30 às 19h30, permitindo a 

frequência dos seus Alunos dentro deste período horário, mediante as regras estipuladas pelo Colégio. 

O horário de 1.º ciclo é organizado de acordo com blocos de 45 minutos. O horário de 2.º e 3.º ciclo é 

organizado em blocos de 50 minutos. 

1.2. Os alunos do 3.º Ciclo poderão permanecer no Colégio até às 19h30 nos dias em que tenham 

atividade letiva no período da tarde. 

 

2. Oferta Pedagógica  

2.1.1.     1.º Ciclo 

1.º / 2.º / 3.º e 4.º ano 
Ao abrigo do Decreto-Lei 55/2018 de 6 de julho 

Português/ Conselho 

Matemática/ Conselho 

Estudo do Meio 

Educação Física 

Música  

Espaço Criativo (Música + Dança) 

Teatro  

Artes Visuais 

Trabalho de Projeto 

Inglês 

Filosofia  

Apoio ao Estudo 

 



 

17 

 

2.1.2. 2.º Ciclo 

5.º e 6.º ano 
Ao abrigo do Decreto-Lei 55/2018 de 6 de julho 

Português 

Inglês 

História e Geografia de Portugal 

Cidadania e Desenvolvimento/ Conselho 

Matemática 

Ciências Naturais 

Educação Visual 

Educação Tecnológica 

Educação Musical 

Trabalho de Projeto 

Tecnologias de Informação e Comunicação 

Educação Física  

Teatro 

Atelier 1 

Atelier 2 

Apoio ao Estudo 

 

2.1.3. 3.º Ciclo 

7.º / 8.º ano 
Ao abrigo do Decreto-Lei 55/2018 de 6 de julho 

Português 

Inglês 

Língua Estrangeira II – Espanhol 

História 

Geografia 

Cidadania e Desenvolvimento/ Conselho 

Matemática 

Ciências Naturais 

Físico-Química 

Educação Visual 

Educação Física 

Trabalho de Projeto 

Tecnologias da Informação e Comunicação 

Complemento à 

Educação Artística:  

7.º ano 

Atelier de Artes 

8.º ano 

Vídeo e Multimédia 

 

1.2. A oferta pedagógica do Colégio pode sofrer alterações, por força do cumprimento de normas do 

Ministério da Educação, nomeadamente no que diz respeito à alteração de disciplinas e/ou carga 

horária das mesmas. Poderão, também, existir alterações decorrentes do funcionamento do Colégio, 

com vista à melhoria da utilização dos tempos letivos.  

 

2. Serviços não incluídos na anuidade de frequência letiva. 

2.1. O Colégio oferece extra atividade letiva, de forma gratuita aos Alunos matriculados no Colégio, 

atividades lúdico-pedagógicas nas interrupções letivas e nas férias de verão, mediante inscrição prévia, 

e reservando-se o direito de definir anualmente o número mínimo e máximo de Alunos para concretizar 

estas atividades (vide anexo II). 
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2.2. O Colégio disponibiliza atividades extracurriculares em formato de academia, mediante inscrição. 

2.3. São de aquisição obrigatória os seguintes serviços: farda; manuais escolares (lista apresentada 

anualmente); material escolar individual do(a) Aluno(a) (lista apresentada anualmente). 

2.3. Os manuais escolares adotados deverão ser adquiridos pelos Pais e/ou Encarregados de Educação 

no exterior do Colégio em estabelecimentos especializados.  

2.5. O Colégio não oferece serviço de transporte. 

2.6. Nas tardes sem componente letiva do 3.º Ciclo, o Aluno só poderá permanecer no Colégio no caso 

de frequentar a sala de estudo, mediante as condições apresentadas abaixo. 

2.6.1. As salas de estudo respeitam o Calendário Escolar e a sua frequência carece de inscrição 

prévia e pagamento.  

2.6.2. A inscrição pode ocorrer ao longo do ano letivo e a frequência da sala de estudo inicia-se no 

mês seguinte ao da inscrição.  

2.6.3. Poderão existir inscrições avulso até dois dias de antecedência com pagamento no ato da 

inscrição.  

2.6.4. O pagamento da sala de estudo é devido na sua totalidade, independentemente de o aluno 

frequentar o horário disponibilizado total ou parcialmente.  

2.6.5. A desistência da sala de estudo terá de ocorrer com 15 dias de antecedência. 

 Calendário de funcionamento do Colégio Artigo 7.º
 

1. O Colégio inicia a sua atividade no 1.º dia útil de setembro (salvo informação prévia em contrário 

que aponte para outra data em e que será comunicada aos Pais e/ou Encarregados de Educação com 

antecedência mínima de 30 dias) e termina as suas atividades na sexta-feira da primeira semana 

completa do mês de agosto. 

2. O Colégio encerra no mês de agosto (excepto nos dias nomeados no ponto anterior), feriados 

nacionais; feriado municipal; 24, 26 e 31 de dezembro; 2 de janeiro; 2.ª e 3.ª feira de Carnaval. 

3. As atividades extracurriculares têm início no 1.º dia útil do mês de outubro, sendo o mês de 

setembro um mês em que os Alunos podem experienciar cada uma das atividades, mediante 

disponibilidade dos professores de cada atividade e terminando no último dia útil do mês de junho. 

 Calendário da frequência letiva Artigo 8.º

 

1. O calendário letivo será anualmente anunciado mediante as indicações do Ministério da Educação. 

 Alimentação Artigo 9.º
 

1. O Colégio fornece toda a alimentação nutricionalmente adequada, não sendo permitido que o(a) 

Aluno(a) traga alimentos de casa, salvo em situações excecionais previamente acordadas entre os Pais 

e/ou Encarregados de Educação e o Colégio, mediante especificidades alimentares medicamente 

comprovadas e após decisão dos serviços técnicos do Colégio. 
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2. A alimentação servida no Colégio é totalmente confecionada e preparada nas suas instalações, 

mediante as regras de higiene e cumprindo as regulamentações HACCP. 

3. As ementas são elaboradas por uma nutricionista, privilegiando o peixe, os legumes e a fruta, 

isentas de alimentos fritos e processados. 

4. A ementa será afixada semanalmente, no placar informativo do Colégio. 

5. As refeições servidas são as seguintes:  

a. lanche da manhã - fruta da época e pão; 

b. almoço - sopa, duas vezes por semana, pratos de peixe, duas vezes por semana pratos carne, 1 

vez por semana, um prato vegetariano e fruta da época; os acompanhamentos dos pratos incluem 

sempre legumes vários e/ou saladas; 

c. lanche da tarde - pão de centeio ou de mistura ou de cereais, simples, com manteiga, com doce 

ou queijo ou fiambre, leite e iogurte (líquido e sólido) com e sem lactose, fruta e chá; 

d. reforço do lanche - fruta da época e pão de mistura simples; pelas 18h30. 

6. A primeira refeição do(a) Aluno(a) (pequeno-almoço) deverá ser tomada em casa. 

8. Poderá ser preparada uma refeição de dieta ocasional, desde que seja solicitada pelos Pais e/ou 

Encarregados de Educação, até às 9h30 desse dia, para efeitos de organização dos serviços de cozinha. 

9. Caso a dieta se prolongue por mais de cinco dias consecutivos ou durante quinze dias interpolados, 

os Pais e/ou Encarregados de Educação deverão entregar uma prescrição médica que a justifique.  

10. Os Alunos não poderão trazer doces para o Colégio.  

11. Nas ocasiões em que os Pais e/ou Encarregados de Educação sejam previamente autorizados a 

trazer bolos para a escola, nomeadamente nas festas de aniversário, o bolo terá de ser simples, sem 

recheios nem cobertura. O Colégio reserva-se o direito de retirar 100g para congelar por razões de 

segurança alimentar. A exceção a esta situação são as festas de partilha de alimentos trazidos pelas 

famílias, nomeadamente nas festas abertas à comunidade escolar, em que o Colégio não se 

responsabiliza pela segurança alimentar dos alimentos trazidos pelas famílias. 
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Capítulo III - Normas Gerais de Funcionamento 

 Matrícula e condições de frequência Artigo 10.º
 

1. Critérios de admissão 

1.1. São admitidos no Colégio Verde Água, valência de Ensino Básico, Alunos para frequência do 1.º e 

2.º e 3.º Ciclos.  

1.2. As prioridades de preenchimento de vagas vigoram apenas nos períodos de inscrição definidos pelo 

Colégio. 

1.2.1. O preenchimento das vagas de 1.º, 2.º e 3.º Ciclos obedece aos seguintes critérios de 

prioridade: 

1.ª Prioridade - Alunos que tenham irmãos a frequentar o Colégio Verde Água, valência de Ensino 

Básico; 

2.ª Prioridade - filhos de colaboradores por ordem de antiguidade; 

3.ª Prioridade - Alunos que ingressem no 1.º ano provenientes do Colégio Verde Água, valência 

Creche e Jardim de Infância; 

4.ª Prioridade - por ordem cronológica de inscrição. 

1.3. As crianças que completem os seis anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro podem 

ingressar no 1.º ano de escolaridade, se tal for requerido pelo encarregado de educação, dependendo a 

sua aceitação definitiva da existência de vaga na turma após o preenchimento de todas as vagas com 

alunos que perfaçam os 6 anos até 15 de setembro e constituída até ao período legalmente definido 

para afixação da lista provisória da turma.  

1.3.1 O preenchimento das vagas referidas em 1.3. obedece às 1.ª, 2.ª e 3.ª prioridades definidas em 

1.2.1, com a exceção da 4.ª prioridade, seguida da seriação cronológica, a qual é critério também de 

desempate, priorizando-se a matrícula do aluno que primeiro complete os seis anos de idade.  

1.4. Em caso de inexistência de vaga para Alunos a frequentar o Colégio pela primeira vez, ou Alunos 

do Colégio que não renovaram a matrícula no prazo indicado para o efeito, será criada uma lista de 

espera, respeitando o critério da data de inclusão nessa lista. Assim que surjam vagas, os Pais/ 

Encarregados de Educação serão informados. 

1.5. A Direção do Colégio reserva-se o direito de solicitar uma entrevista com os Pais/Encarregado de 

Educação prévia à efetivação da matrícula. 

1.6. No ato de matrícula, os Pais/ Encarregados de Educação de Alunos que necessitem de medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão têm o dever de informar o Colégio sobre esta especificidade no 

sentido de tomar conhecimento da capacidade de resposta do Colégio face ao perfil do(a) Aluno(a).  

 

2. Matrículas/ Renovações de matrícula no Colégio Verde Água 

2.1. As matrículas/renovações de matrícula serão efetuadas segundo as prioridades apresentadas no 

artigo anterior: 

a. 1.ª e 2.ª Prioridades – matrículas/renovações de matrículas no mês de janeiro; 

b. 3.ª Prioridade - matrículas/renovações de matrículas no mês de fevereiro; 
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c. 4.ª Prioridade - matrículas/renovações de matrículas a partir de março.   

2.2. A inscrição de novos Alunos implica o pagamento cumulativo do valor de: matrícula (inclui seguro 

escolar) e uma prestação (na modalidade de 10 prestações referentes à anuidade de frequência letiva).  

2.3. As renovações de matrícula dos Alunos que frequentaram o Colégio no ano letivo anterior 

decorrem no mês de janeiro e implicam o pagamento cumulativo da renovação de matrícula (inclui 

seguro escolar), processado com a prestação do mês de fevereiro. 

2.4. Os valores pagos no ato de matrícula/renovação de matrícula, afetos à reserva de vaga, não 

serão reembolsados em caso de desistência. 

2.5. As matrículas que não forem renovadas caducam no final de cada ano letivo. 

2.6. A matrícula/renovação de matrícula e consequente reserva de vaga só são tornadas efetivas após 

pagamento integral dos valores descritos nos pontos anteriores.  

2.7. A ausência de reserva de vaga, no período determinado para o efeito, representa a vontade 

expressa da não continuidade do(a) Aluno(a), para o próximo ano letivo. 

 

3. Elementos necessários no ato de matrícula/renovação de matrícula 

3.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, bem como outras autorizações/ 

documentos informativos internos (a fornecer pelo Colégio). 

3.2. Elementos para verificação constantes do Cartão Cidadão dos Alunos e Pais e/ou Encarregados de 

Educação ou do Assento de Nascimento, NIF, número de SS e número do cartão de utente do(a) 

Aluno(a). 

3.3. Documento comprovativo das vacinas administradas ao(à) Aluno(a), a entregar até ao início do 

ano letivo. 

 

4. Cessação de contrato no decurso da frequência letiva  

4.1. Os Pais e/ou Encarregados de Educação têm de comunicar a intenção de término da frequência do 

Colégio, no decurso do ano letivo, por escrito, até noventa dias de antecedência. Se tal não se 

verificar, consideram-se devidas três prestações (na modalidade de 10 prestações referentes à 

anuidade de frequência letiva) correspondentes aos noventa dias de pré-aviso.  

4.3. A desistência da frequência não implica o reembolso dos valores já liquidados. 

 

5. Anulação da Matrícula 

5.1. Se à data de 14 de agosto existirem valores de faturas não liquidados, considera-se nula a 

matrícula/renovação de matrícula do(a) Aluno(a) para o ano letivo subsequente não havendo lugar a 

devolução de quaisquer valores nomeadamente referentes à matrícula/renovação de matrícula nem 

desobrigando os devedores do pagamento integral dos valores em dívida.  

5.2 O Colégio reserva-se ao direito de não admitir, cessar ou não efetuar matrícula/renovação de 

matrícula de qualquer aluno, caso comprovadamente, os Pais ou Encarregados de Educação não 

cumpram com os seus deveres para com o Colégio, expostos no artigo 26.º do presente Regulamento 

Interno.  
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 Anuidade de frequência letiva Artigo 11.º

 

1. Anuidade de frequência letiva  

1.1. As anuidades da frequência letiva dos ciclos de escolaridade e todos os valores de serviços 

prestados pelo Colégio estão afixados em local próprio na receção do edifício. 

1.2. Os valores das anuidades de frequência letiva poderão ser atualizados anualmente em setembro, 

sendo que estas atualizações serão comunicadas aos Pais e/ou Encarregados de Educação até ao mês 

de dezembro, do ano anterior, através de aviso afixado no Colégio ou em reunião com elementos do 

Colégio. 

1.3. Para a frequência do aluno no Colégio, durante o período do calendário letivo definido anualmente 

é devida a totalidade da anuidade de frequência letiva. 

1.4. Serão faturados os valores dos serviços prestados pelo Colégio independentemente das 

faltas/ausências do(a) Aluno(a) durante o período do calendário letivo definido anualmente.  

1.5. O Colégio disponibiliza diferentes modalidades de pagamento da anuidade de frequência letiva: 

a. Prestação única – paga no ato de matrícula/renovação da matrícula; 

b.  Duas prestações – 1.ª prestação paga no ato de intenção de matrícula/renovação da matrícula e 

2.ª prestação paga no mês de fevereiro; 

c. Dez prestações de igual valor - 1.ª prestação no ato de matrícula/renovação da matrícula e 

restantes prestações mensalmente de outubro a junho 

d. Onze prestações de igual valor - 1.ª prestação no ato de matrícula/renovação da matrícula e 

restantes prestações mensalmente de outubro a julho 

1.6. Os Encarregados de Educação farão a sua opção de modalidade de pagamento disponibilizada pelo 

Colégio em documento próprio para o efeito, assumindo o compromisso durante o ano letivo a que 

respeita. 

1.7. As prestações da anuidade de frequência letiva são liquidadas entre o dia 1 e o dia 8 de cada mês. 

1.8. Há lugar à cobrança da anuidade de frequência letiva após o início do ano letivo, e efetivação da 

matrícula/renovação de matrícula do(a) Aluno(a), mesmo que, por qualquer motivo, o(a) Aluno(a) não 

inicie nessa fase a frequência no Colégio. 

1.9. No caso de irmãos a frequentar o Colégio Verde Água, na sua valência de ensino básico, há lugar 

aos seguintes descontos: 

a. dois irmãos têm desconto de 10% na anuidade de frequência letiva do aluno mais velho; 

b. três ou mais irmãos têm o desconto de 7% cada um na anuidade de frequência letiva.  

1.10. É praticado um desconto de 1% quando há lugar ao pagamento na modalidade de 1 prestação 

da anuidade de frequência letiva até ao dia 08 de setembro; é praticado um desconto de 0,5% na 

anuidade quando o pagamento é feito na modalidade de duas prestações. 

1.11. Os descontos mencionados nos pontos 1.7. e 1.8. são cumuláveis.  

 

2. Formas de Pagamento 

2.1. No final de cada mês, os Encarregados de Educação recebem, via eCommunity, a fatura dos 

serviços a cobrança do mês seguinte.  

2.2. Os Pais e/ou Encarregados de Educação poderão fazer pagamentos em dinheiro ou multibanco na 

secretaria do Colégio ou por Transferência Bancária, entregando na secretaria cópia do talão 
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comprovativo da transferência ou registando, na transferência o nome do(a) Aluno(a) a que se refere. 

IBAN PT50 0033 0000 4547 4927 1550 5 ou PT50 0035 0426 0004 7161 5303 9. 

 

3. Atrasos de Pagamento 

3.1. Caso não tenha sido possível fazer a reconciliação bancária do pagamento de valores faturados 

por razões alheias ao Colégio, o Encarregado de Educação será contactado pelos serviços 

administrativos. 

3.2. O não cumprimento pontual da obrigação de pagamento das de valores faturados com atraso até 

30 dias implica uma penalidade de 25% do valor em dívida, aplicada no mês seguinte do atraso. 

3.3. O não cumprimento pontual da obrigação de pagamento das de valores faturados com atraso de 

mais de 30 dias implica uma penalidade de 50% do valor em dívida, aplicada na faturação seguinte ao 

incumprimento. 

3.4.O não cumprimento pontual da obrigação de pagamento das prestações implica, também, a 

anulação automática de descontos aplicados na fatura. 

 Serviços Obrigatórios Artigo 12.º

(não incluídos no pacote base) 

 

1. A Farda 

1.1. No Colégio é obrigatório o uso diário da farda definida pelo Colégio. 

1.2. Da farda oficial do Colégio fazem parte os seguintes elementos: 

a. t-shirt; 

b. pólo de manga curta; 

c. pólo com manga comprida; 

d. polar; 

e. boné. 

1.3. Diariamente é apenas obrigatório o uso de um elemento da farda (parte superior não sendo o 

boné considerado para o efeito), com saia, calça ou calção em azul-escuro. 

1.4. Caso o(a) Aluno(a) se apresente sem um elemento de farda obrigatória (parte superior não sendo 

o boné considerado para o efeito), será registada uma ocorrência de “Falta de farda”, na plataforma do 

Colégio. Esta ocorrência será registada pelo adulto do Colégio que verificar a falta de farda, sendo esta 

visível na plataforma eCommunity. 

1.5. A acumulação de três ocorrências de “Falta de farda” intermitentes ou sequenciais, implicará que 

a quarta falta seja convertida numa ocorrência de comportamento, fora de sala de aula. 

1.6. A partir do registo da falta de comportamento, caso o(a) Aluno(a) volte a incumprir o dever do 

uso da farda não será permitido o acesso do aluno à sala de aula. Ao(À) aluno(a) será registada falta 

de presença à(s) disciplina(s) que o(a) aluno(a) não comparecer.  

1.7. O incumprimento reiterado do uso da farda implica a não permanência do(a) Aluno(a) no Colégio. 

1.8. A aquisição destes elementos (tipo e quantidade) é de escolha dos Pais e/ou Encarregados de 

Educação, desde que garantam o uso diário da farda e o conforto e higiene do(a) Aluno(a). 

1.9. O valor da farda será uma informação afixada no placar informativo do Colégio e comunicada aos 

Pais e/ou Encarregados de Educação.  
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1.10. Todos os Alunos devem ter na escola, ou trazer consigo o boné do Colégio, para uso no recreio. 

1.11. A higienização da farda é da total responsabilidade da família do(a) Aluno(a). 

1.12. Todas as peças de roupa e quaisquer outros artigos dos Alunos deverão estar devidamente 

identificados com o seu nome, não se responsabilizando o Colégio pelo seu possível extravio. 

1.13. O incumprimento reiterado do uso da farda implica a não permanência do(a) Aluno(a) no 

Colégio. 

1.14. Não é autorizada a alteração do formato dos elementos da farda. 

 Segurança Artigo 13.º
 

1. Entradas e Saídas do Colégio 

1.1. Têm direito a entrar no Colégio os colaboradores docentes e não docentes, Pais e/ou Encarregados 

de Educação ou outros, quando devidamente identificados e autorizados após informação na portaria. 

Compete à Direção do Colégio a autorização de entrada de todos os elementos externos à comunidade 

educativa. 

1.2. Aos Pais, Encarregados de Educação e visitantes o acesso está confinado ao hall de entrada, à 

exceção de atividades específicas e previamente autorizadas   

1.3. Qualquer pessoa estranha ao Colégio deverá apresentar a sua identificação na portaria para lhe 

ser concedida autorização de entrada no Colégio. 

1.4. Os visitantes que não respeitarem este procedimento serão considerados intrusos e poderão ser 

sujeitos a procedimentos legais.  

1.5. O acesso dos visitantes aos diferentes setores do Colégio é condicionado e autorizado pela 

portaria, após consulta do setor de destino. 

1.6. Os Pais e/ou Encarregados de Educação ou qualquer outro elemento devidamente identificado 

encarregue de levar o(a) Aluno(a) ao Colégio ou de recolhê-lo no final do dia deverá esperar no hall de 

entrada por este, após ter-se feito anunciar na portaria.  

1.7. Num período a definir pelo Colégio, anualmente, para facilitar a adaptação dos Alunos ao espaço 

do Colégio, será possível aos Pais e/ou Encarregados de Educação dos Alunos de todos os anos de 

escolaridades, acompanhar os Alunos até à antecâmara da sala base para procedimentos-base de 

rotina como trocar calçado e gestão dos bens pessoais e acompanhá-las até à sala base ao final do dia 

para os mesmos procedimentos.  

1.8. Quaisquer informações que os Pais e/ou Encarregados de Educação pretendam deixar ao(à) 

Professor(a) Titular/ Diretor(a) de Turma ou outro elemento do Colégio, na altura de entrega do(a) 

Aluno(a), deverão ser deixadas por escrito na portaria, em impresso próprio devidamente assinado. 

1.9. É impedida a entrada no Colégio a pessoas que, pela sua atitude e/ou porte, perturbem o 

funcionamento das atividades escolares ou se tornem inconvenientes para a ação educativa. 

1.10. A recolha dos Alunos só pode ser efetuada pelas pessoas autorizadas pelo encarregado de 

educação, sinalizadas em formulário próprio preenchido no ato da inscrição e mediante apresentação 

de documento de identificação no momento da recolha. 

1.11. Em casos pontuais que não se enquadrem no acima descrito deverá ser entregue pelo 

encarregado de educação, uma autorização, por escrito, indicando a pessoa que irá recolher o(a) 
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Aluno(a), a qual só lhe será entregue após confirmação da identidade através de um cartão de 

identificação. 

1.12. Em situações de atraso, após as 19h30, será solicitado a quem recolhe o(a) Aluno(a) que assine 

um formulário onde se registará a hora de saída do(a) Aluno(a). Este formulário é disponibilizado pela 

portaria e o registo deverá ser efetuado no momento em que o(a) Aluno(a) está pronto para sair do 

Colégio com o adulto que o recolhe. Adicionar-se-á à prestação do mês seguinte um valor de 10 euros, 

por cada período de 15 minutos de atraso. 

1.13. Os atrasos da recolha dos Alunos, em dias diferentes do mês são acumuláveis, efetuando-se o 

somatório dos diferentes dias em que houve atrasos na recolha do(a) Aluno(a).  

1.14. Depois de entregue ao adulto responsável, o(a) Aluno(a) fica sob a responsabilidade do adulto 

que a recolhe mesmo que permaneça nas instalações do Colégio, cabendo a este adulto zelar pela 

segurança e pelo bem-estar do(a) Aluno(a). 

1.15. A entrega do(a) Aluno(a) poderá ser recusada, sempre que existam dúvidas relativamente à 

identidade da pessoa que o(a9 vem buscar ou se observem comportamentos suspeitos de 

comprometerem os superiores interesses do(a) Aluno(a).  

1.15.1. Nestes casos, o pessoal técnico do Colégio procurará esclarecer a situação contatando o 

encarregado de educação e, caso tal seja impossível ou inconsequente, o Colégio poderá solicitar a 

presença de agentes de segurança (GNR local) para que, em caso algum, se criem situações que 

possam lesar o(a) Aluno(a).  

1.16. Uma aula só poderá ser interrompida por um colaborador do Colégio e em caso de extrema 

necessidade.   

1.17. Não é permitida a circulação de quaisquer veículos motorizados nos espaços interiores do 

Colégio, à exceção de: 

a. veículos de bombeiros e as ambulâncias que necessitem de entrar no recinto do Colégio para 

prestar assistência a feridos e doentes ou em situações de catástrofe; 

b. veículos de serviço do Colégio que necessitem de efetuar transportes dentro do recinto; 

c. os fornecedores para abastecimento dos diversos serviços escolares; 

d. outros veículos para abastecimento dos diversos serviços escolares; 

e. outros veículos, específica e pontualmente autorizados pela Direção do Colégio.  

1.18. Compete ao responsável pela portaria zelar para que sejam cumpridos estes procedimentos. 

1.19. Quando considerado necessário poderão ser ajustados procedimentos de entrega e recolha de 

alunos a fim de garantir a sua segurança. 

 Visitas de estudo Artigo 14.º
 

1. Visitas de estudo/passeios no meio envolvente 

1.1. No ato da inscrição os Encarregados de Educação assinam uma autorização formal para a 

participação dos Alunos nas visitas de estudo realizadas pelo Colégio no âmbito das suas atividades 

letivas e extracurriculares, na comunidade envolvente.  

1.2. Estas saídas locais, que poderão estar ou não previstas no Plano Anual de Atividades do Colégio, 

serão de aviso prévio – até ao dia anterior – aos Pais e/ou Encarregados de Educação, sendo 

salvaguardadas as regras de segurança adequadas ao grupo e à atividade. 
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2. Visitas de estudo/passeios fora do meio envolvente 

2.1. As visitas de estudo/passeios fora do meio envolvente poderão implicar o pagamento de um valor 

por parte dos Pais e/ou Encarregados de Educação, cuja forma de liquidação será devidamente 

informada. Se, por qualquer motivo, a visita não ocorrer por responsabilidade do Colégio, os valores 

relativos à mesma serão restituídos aos Pais e/ou Encarregados de Educação.   

2.2. Os Encarregados de Educação têm a possibilidade de autorizar ou não a participação do seu 

educando em determinada saída, devendo registar essa opção no documento de autorização da visita 

de estudo, assegurando a sua devolução no prazo estipulado.  

2.3. Depois da inscrição, se o(a) Aluno(a) faltar à visita, o valor correspondente ao transporte deverá 

ser pago pelos Pais e/ou Encarregados de Educação, sendo apenas devolvido o valor relativo a bilhetes 

de admissão, no caso de estes não serem cobrados ao Colégio por essas entidade. 

2.4. O(A) Aluno(a) que não participar em determinada atividade realizará tarefas no Colégio com 

supervisão. 

2.5. As saídas do Colégio configuram atividade letiva, pelo que a falta a estas atividades e às 

atividades curriculares descritas no ponto anterior serão registadas como falta de presença.  

 Regras de funcionamento nas instalações do Colégio Artigo 15.º
 

1. Utilização de equipamento eletrónico 

1.1. Não é permitida a utilização pelo(a) Aluno(a) de qualquer equipamento eletrónico pessoal no 

espaço do Colégio, nomeadamente telemóvel e/ou jogos electrónicos portáteis. 

1.2. Caso seja solicitado antecipadamente pelo(a) Professor(a), o telemóvel, computador pessoal ou 

tablet poderá ser utilizado na sala de aula, em atividades expressamente designadas para o efeito 

pelo(a) Professor(a) responsável e com a supervisão do mesmo; 

1.3. Na eventualidade de o(a) Aluno(a) se fazer acompanhar do telemóvel, este ficará junto dos seus 

pertences pessoais, na antecâmara da sala base, não se responsabilizando o Colégio por eventuais 

extravios ou danos; 

1.4. Na eventualidade de o(a) Aluno(a) se fazer acompanhar do computador pessoal ou tablet, este 

ficará junto dos seus pertences pessoais, na da sala base, não se responsabilizando o Colégio por 

eventuais extravios ou danos; 

1.5. Na eventualidade do(a) Aluno(a) fazer uso indevido do telemóvel ou de outro equipamento 

eletrónico pessoal, os mesmos ser-lhe-ão retirados, guardados pela equipa do Colégio e devolvidos aos 

Pais e Encarregados de Educação no final do dia aquando da recolha do(a) Aluno(a).  

1.6. A reincidência deste uso indevido configura uma infração disciplinar, sujeita à aplicação de 

medidas disciplinares sancionatórias. 

1.7. Dentro do espaço escolar, o contato telefónico entre os Alunos e os Pais e/ou Encarregados de 

Educação é feito através da secretaria ou receção.  
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2. Permanência nos espaços do Colégio 

2.1. Salas de aula 

2.1.1. Os Alunos não podem entrar ou permanecer nas salas se não estiver presente uma pessoa 

responsável. 

2.1.2. A sala deverá permanecer fechada quando não estiver a ser utilizada. 

2.1.3. Depois de utilizada, a sala deverá ficar arrumada antes de ser abandonada. 

2.1.4. A entrada e saída da sala deverão ser feitas pelo docente. 

2.1.5. A aula tem início a partir do momento em que o docente chega à porta da sala de aula, pelo que 

a entrada deve ser organizada. 

2.1.6. Não é permitida a ingestão de alimentos e/ ou bebidas em sala de aula, exceto no decorrer do 

intervalo da manhã e de atividades que o exijam, com a supervisão do docente. 

2.1.7. A comemoração de aniversários, com a partilha de bolo trazido pelos Pais e/ou Encarregados de 

Educação decorre no refeitório do Colégio, após articulação antecipada com o(a) Professor(a) Titular/ 

Diretor(a) de Turma quanto ao dia e hora possíveis para o efeito. 

 

2.2. Biblioteca 

2.2.1. O horário de funcionamento da Biblioteca deve estar exposto em local visível, junto às 

instalações. 

2.2.2. Têm acesso à Biblioteca os colaboradores docentes, colaboradores não docentes e Alunos. 

2.2.3. Os Alunos não poderão frequentar a Biblioteca sem orientação e supervisão, ou autorização de 

um colaborador docente ou não docente. 

2.2.4. A Biblioteca terá um Código de Conduta e Utilização que será definido em conjunto com os 

Alunos do Colégio e retificado sempre que necessário.  

 

2.3. Laboratório 

2.3.1. Os Alunos não podem entrar ou permanecer nesta sala sem supervisão de um colaborador 

docente ou não docente responsável. 

2.3.2. Os Alunos devem conhecer, no laboratório, as saídas de emergência, a localização dos 

extintores de incêndio, caixa de primeiros socorros e chuveiros. 

2.3.3. Os Alunos não podem manusear equipamentos e consumíveis, sem autorização e 

supervisionamento de um responsável. 

2.3.4. Antes de abandonar o laboratório, o docente responsável deverá verificar se as torneiras estão 

devidamente fechadas, se os equipamentos estão desligados e se todo o material, designadamente, os 

reagentes estão arrumados em lugar seguro e adequado. 

2.3.5. Em caso de acidente, o docente responsável deverá atuar de acordo com os procedimentos de 

segurança. 

 

2.4. Sala Polivalente e salas temáticas 

2.4.1. Estas salas podem ser utilizadas pelos Alunos durante as atividades letivas ou em atividades 

extraletivas, sempre que tal se justifique e com autorização prévia obtida mediante preenchimento de 

impresso próprio. 

2.4.2. Na sala Polivalente é obrigatório o uso de calçado adequado: 
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a. sapatilhas de ginástica para o interior; 

b. ténis para o exterior. 

2.4.3. Dentro destas salas é proibida a ingestão de bebidas ou alimentos, salvo em atividades 

específicas.  

 Pontualidade  Artigo 16.º
 

1. A pontualidade dos Alunos é uma responsabilidade dos Pais e/ou Encarregados de Educação. Este é 

um dever consagrado no Estatuto do Aluno e Ética Escolar e que, de acordo com os valores do Colégio, 

deverá ser incutido desde cedo.   

2. Os Alunos deverão comparecer no Colégio pontualmente, de modo a que as atividades/aulas se 

iniciem de acordo com o horário previsto.   

3. O início das atividades letivas ocorre às 09h00 para o 1.º Ciclo e para o 2.º Ciclo e às 08h30 para o 

3.º Ciclo. No primeiro tempo da manhã existe uma tolerância de 10 minutos para o 1.º Ciclo e 5 

minutos para o 2.º e 3.º Ciclo.  

4. Ao fim do período de tolerância, será registada pelo(a) Professor(a) uma falta/ocorrência de atraso. 

5. No 1.º Ciclo, a acumulação de cinco faltas/ocorrências de atraso intermitentes ou sequenciais anuais 

implicará que a sexta ocorrência seja convertida numa falta de presença e, a partir daí, serão sempre 

marcadas faltas de presença ao(à) Aluno(a), caso se verifiquem atrasos para além da tolerância 

concedida referida no ponto 3.  

6. Nos 2.º Ciclo e 3.º Ciclo, a acumulação de três faltas/ocorrências de atraso intermitentes ou 

sequenciais anuais por disciplina, implicará que a quarta ocorrência seja convertida numa falta de 

presença e, a partir daí, serão sempre marcadas faltas de presença ao(à) Aluno(a), caso se verifiquem 

atrasos para além da tolerância concedida referida no ponto 3.  

7. Nos tempos de aula intermédios, não será concedida qualquer tolerância e aplicam-se as regras 

definidas no ponto 5. 

 Contato dos Pais e/ou Encarregados de Educação com o Colégio Artigo 17.º
 

1. Os Pais e/ou Encarregados de Educação podem solicitar, sempre que o pretendam, uma reunião 

individual com o(a) Professor(a) Titular/Diretor(a) de Turma ou com a Direção do Colégio. Estas 

reuniões devem ser sempre precedidas de marcação prévia, para garantir a necessária disponibilidade 

de ambas as partes.  

2. A Direção do Colégio disponibilizará um horário semanal, que será previamente comunicado aos Pais 

e/ou Encarregados de Educação, para poder reunir com estes sempre que haja solicitação de reunião. 

3. As reuniões solicitadas por Pais e/ou Encarregados de Educação carecem de marcação prévia, via 

eCommunity ou através de impresso próprio, informando quanto ao assunto da reunião e data 

pretendida (respeitando o horário de atendimento disponibilizado).  

4. A Direção do Colégio comunicará atempadamente, via eCommunity, sobre a viabilidade da reunião 

para a data solicitada, reservando-se o direito de sugerir outras datas, tendo em conta a 

disponibilidade verificada. 
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5. Os Pais e/ou Encarregados de Educação têm ao seu dispor um momento semanal para reunião com 

o(a) Professor(a) Titular/ Diretor(a) de Turma do seu educando. 

6. Estas horas de atendimento aos Pais e/ou Encarregados de Educação serão comunicadas no início 

do ano letivo e deverão ser solicitadas por estes com 48 horas de antecedência, através de mensagem 

na plataforma eCommunity. 

7. Não decorrerão atendimentos na última semana de aulas de cada período letivo. 

8. Os horários de atendimento mudarão anualmente, tendo em conta os horários dos docentes, as 

necessidades e constrangimentos verificados, bem como eventuais ajustes considerados necessários 

pela Direção do Colégio. 

9. Poderão ser recusadas reuniões que não cumpram os requisitos da marcação prévia com o 

informação do assunto ou quando o assunto não se relacionar com os direitos e deveres do 

Encarregado de Educação.  
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Capítulo IV - Higiene, Segurança e Saúde  

 Higiene e Segurança Artigo 18.º
 

1. Higiene  

1.1. Os Alunos devem apresentar-se no Colégio em condições adequadas de asseio e higiene, por 

forma a preservar a sua saúde e a dos demais. 

1.2. O Colégio Verde Água implementa no dia-a-dia um conjunto de boas práticas que promovem a 

higiene e a saúde, tais como: 

a. lavagem das mãos dos Alunos antes e depois das refeições; 

b. promoção da lavagem das mãos nas atividades diárias (quando a atividade assim o exija), pois as 

salas de aulas estão equipadas com lavatório; 

c. promoção da escovagem dos dentes após o almoço; 

d. a higienização dos espaços é feita com a utilização de desinfetantes adequados e recomendados 

para esta prática; 

e. é feita a higienização das casas de banho em diversos momentos ao longo do dia para que 

permaneçam nas devidas condições de utilização; 

f. é feita a ventilação natural dos espaços em momentos em que os Alunos estejam a ocupar outras 

valências do Colégio; 

g. é feita a limpeza ao final do dia com produtos adequados a este tipo de estabelecimentos, por forma 

a ter o tempo de segurança recomendado antes da presença dos Alunos nos espaços. 

 

2. Segurança 

2.1. Em termos de Segurança, o Colégio cumpre todas as normas legais de higiene e segurança 

adequadas aos espaço em causa, como por exemplo, revestimento vinílico no piso, altura regulamentar 

das janelas, superfícies vidradas com vidros de segurança. 

2.2. A coordenação de segurança é desempenhada pelo(a) Diretor(a) do Colégio, que assegura, em 

consonância com a Direção do Colégio, todos os procedimentos inerentes a medidas de autoproteção. 

 Saúde Artigo 19.º

 

1. A vigilância médica do(a) Aluno(a) é da responsabilidade dos Pais e/ou Encarregados de Educação, 

devendo estes informar o Colégio de todos os aspetos que considerem relevantes para o melhor 

acompanhamento do(a) Aluno(a) no Colégio, podendo essa informação merecer reserva de 

confidencialidade.  

2. O plano de vacinação é de cumprimento obrigatório, sendo da responsabilidade dos Pais e/ou 

Encarregados de Educação. 

3. O Colégio entende como dever seu informar e alertar os Pais e/ou Encarregados de Educação 

sempre que se observe ou suspeite de algo que deva merecer a sua atenção em matéria de saúde e 

desenvolvimento.   
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4. Os Pais e/ou Encarregados de Educação têm o dever de informar o Colégio sempre que o(a) 

Aluno(a) tenha contraído uma doença contagiosa e sempre que detetem alterações no seu estado de 

saúde. 

5. Caso o(a) Aluno(a) sofra de algum tipo de alergia, necessitando no Colégio de algum cuidado 

especial, para além da informação veiculada pelos Pais e/ou Encarregados de Educação, também deve 

ser facultada ao Colégio uma declaração do médico, confirmando a alergia e explicitando os cuidados a 

ter durante a permanência no Colégio. 

6. Não é permitida a entrada e permanência de Alunos, colaboradores docentes e não docentes no 

Colégio que apresentem sintomas de doença. 

6.1. Sempre que um(a) Aluno(a) apresente sintomas de doença ou febre superior a 38º, o Colégio 

comunicará aos Pais e/ou Encarregados de Educação essa ocorrência, estes deverão vir buscar o(a) 

Aluno(a) assim que possível. 

6.2. Enquanto aguarda pela chegada do seu Encarregado de Educação poderá ser administrado ao(à) 

Aluno(a) um antipirético apenas se o Encarregado de Educação tiver assinado o documento Autorização 

de Administração de Antipirético, no ato de matrícula e tiver sido informado telefonicamente. São 

impedidos de frequentar temporariamente o Colégio, os Alunos atingidos por doenças transmissíveis, 

que originam evicção escolar, de acordo com o decreto-lei n.3/95 de 27 de Janeiro e que são: difteria; 

escarlatina e outras infeções naso-faríngeas por estreptococo hemolítico do grupo A; febre tifóide e 

paratifoide; hepatite A e B; impetigo; infeções meningocócicas (meningite e sepsis); papeira; 

poliomielite; rubéola; sarampo; tinha; tosse convulsa; tuberculose e varicela. 

7. Para além do disposto no número anterior, não poderão de igual forma frequentar o Colégio os 

Alunos, colaboradores docentes e não docentes que tenham conjuntivite, monilíase, diarreia, febre e 

vómitos. 

8. No seu regresso ao Colégio terá de apresentar uma declaração de aptidão médica para poder 

frequentar o estabelecimento, ou uma declaração de responsabilidade dos Pais e/ou Encarregados de 

Educação. 

9. Caso tenha estado ausente por doença de evicção não obrigatória, dispensar-se-á a apresentação 

de declaração se manifestamente tiverem sido cumpridos os tempos de ausência recomendados. 

10. Quando se trata de doença infeto-contagiosa, os Pais e/ou Encarregados de Educação, deverão 

comunicar ao estabelecimento a natureza da doença contraída, a fim de poderem ser tomadas, pelo 

Colégio, as medidas necessárias e convenientes.  

11. A administração de medicação ao(à) Aluno(a) só será efetuada cumprindo as seguintes condições: 

a. apresentando cópia da guia de tratamento do médico que receitou o medicamento, que comprove 

a absoluta e imprescindível necessidade da toma do medicamento durante a permanência do(a) 

Aluno(a) no Colégio; 

b. mediante o preenchimento de um impresso próprio Guia Terapêutico (facultado pelo Colégio), 

indicando hora, dosagem, forma de administração e duração da terapêutica; 

c. o medicamento deve vir identificado com o nome do(a) Aluno(a) indicado na embalagem de forma 

legível. 

12. Em caso de acidente ou doença súbita, serão prestados os primeiros socorros necessários de 

imediato ou ao(à) Aluno(a) e este será encaminhado para o Centro de Saúde local ou Estabelecimento 

Hospitalar mais próximo (consoante indicação do INEM), avisando-se de imediato a família, que se 
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obriga a indicar os respetivos meios de contato e a dirigir-se para junto do(a) Aluno(a) o mais 

brevemente possível. O(A) Aluno(a) será sempre acompanhado por um elemento da equipa do Colégio. 

 Seguro Escolar Artigo 20.º

 

1. O seguro escolar constitui um sistema de proteção destinado a garantir a cobertura dos danos 

resultantes do acidente escolar e é aplicado complementarmente aos apoios assegurados pelo Sistema 

Nacional de Saúde. 

2. Todos os Alunos que frequentam o Colégio estão abrangidos por um seguro escolar de acordo com 

a legislação em vigor. 

3. O seguro destina-se a garantir a cobertura financeira na assistência a Alunos sinistrados. 

4. A assistência médica é prestada ao sinistrado pelo serviço de urgência mais próximo, sendo aí 

atendido como beneficiário do seu subsistema de saúde e não como abrangido por qualquer companhia 

seguradora. 

5. As condições do seguro escolar disponibilizado pelo Colégio Verde Água são as seguintes: 

 

Coberturas  Capitais 

Morte 1 000 € 

Invalidez Permanente 5 000 € 

Despesas de Tratamento 1 000 € 

RC Alunos 5 000 € 

 

6. O seguro disponibilizado tem uma franquia em despesas de tratamento de 25 euros, descontado 

no valor a reembolsar. 

7. É obrigatório que todos os acidentes sejam comunicados ao Colégio atempadamente (no prazo 

máximo de 5 dias) e as eventuais despesas deverão ser pagas pelos responsáveis dos Alunos às 

entidades que prestaram os cuidados médicos, para que as mesmas sejam encaminhadas para a 

Seguradora para posterior reembolso, após apresentação dos comprovativos de despesas e 

preenchimento de impresso próprio disponível na Secretaria do Colégio. 

8. A apólice do seguro está disponível para consulta na Secretaria do Colégio.  
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Capítulo V - Avaliação das Aprendizagens 

 Objeto, finalidades e intervenientes no processo de avaliação Artigo 21.º
 

1. Objeto da avaliação  

1.1. A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos Alunos, tendo por referência os 

documentos curriculares em vigor. A avaliação, enquanto elemento-chave de desenvolvimento do 

currículo, é contínua e sistemática e fornece ao(à) Professor(a), ao(à) Aluno(a), ao Encarregado de 

Educação e aos restantes intervenientes informação sobre a aquisição de conhecimentos e 

desenvolvimento de capacidades, de modo a regular o processo de ensino e de aprendizagem.   

 

2. Finalidades 

2.1. A avaliação sustentada por uma dimensão formativa é parte integrante do ensino e da 

aprendizagem, tendo por objetivo central a sua melhoria baseada num processo contínuo de 

intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os 

desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação. 

2.2. Enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, a avaliação orienta o percurso 

escolar dos Alunos e certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos 

adquiridos, bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

2.3. Na avaliação devem ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e 

adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, 

que variam em função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os 

Alunos. 

2.4. As diferentes formas de recolha de informação sobre as aprendizagens, realizadas quer no 

âmbito da avaliação interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão pedagógica 

da escola, quer no âmbito da avaliação externa, com a intervenção de avaliadores externos ou da 

responsabilidade dos serviços ou organismos da área governativa da Educação, prosseguem, de acordo 

com as suas finalidades, os seguintes objetivos:  

a. Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que conduzam à melhoria 

da qualidade das aprendizagens, com vista à promoção do sucesso escolar;  

b. Aferir a prossecução dos objetivos definidos no currículo;  

c. Certificar aprendizagens. 

2.5. Sem prejuízo das especificidades que distinguem os processos de avaliação interna e externa 

das aprendizagens, no que respeita ao desempenho dos Alunos e ao desenvolvimento do currículo, a 

análise dos dados recolhidos deve valorizar leituras de complementaridade, de modo a potenciar a 

melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.  

2.6. As regras e os procedimentos relativos à avaliação nas diversas ofertas educativas e formativas 

são regulamentados por portaria do membro do Governo responsável pela área da educação. 
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3. Intervenientes  

3.1. Na avaliação das aprendizagens intervêm todos os elementos com competência no processo, 

designadamente professores, assumindo particular responsabilidade o(a) Professor(a) Titular de 

Turma, no 1.º ciclo, e os professores que integram o Conselho de Turma, no 2.º e 3.º ciclo do ensino 

básico. 

3.2. O Colégio promove o processo de autoavaliação contínuo e periódico dos Alunos, conforme 

consignado no Projeto Educativo. 

3.3. O Colégio disponibiliza aos Pais e/ou Encarregados de Educação e Alunos os critérios de avaliação 

em vigor, no início de cada ano letivo e os registos de avaliação e assiduidade, no final de cada período 

letivo. 

3.4. O Colégio promove reuniões, e espaços semanais de atendimento aos Pais e Encarregados de 

Educação, fomentando o acompanhamento do percurso dos seus educandos. 

3.5. Os Pais e/ou Encarregados de Educação devem manter um contato regular com o Colégio, 

comparecendo por iniciativa própria e quando solicitados, contribuindo de forma construtiva para a 

melhoria do processo ensino aprendizagem. 

 Modalidades e critérios de avaliação Artigo 22.º
 

1. Modalidades de avaliação 

1.1. A avaliação das aprendizagens compreende as seguintes modalidades:  

a. formativa; 

b. sumativa. 

 

2. Critérios de avaliação 

2.1. Na avaliação de cada Aluno(a) ter-se-á em linha de conta duas componentes fundamentais:  

a. cognitiva (conhecimentos e capacidades) – Ponderação de 70%. 

b. comportamental (atitudes e valores) – Ponderação de 30%. 

2.2. No caso específico da área curricular de Educação Física e Dança no 1.º Ciclo e da disciplina de 

Educação Física no 2.º e 3.º Ciclo, a avaliação é feita tendo em conta uma componente única 

aglutinadora Cognitivo-motora e Comportamental. 

 

2.3. A nomenclatura a utilizar nos trabalhos, atividades, fichas formativas e fichas sumativas de 

verificação de conhecimentos, em que haja lugar a classificação, é a seguinte:  

Percentagem Menção qualitativa 

0 a 44% Insuficiente 

45 a 49% Insuficiente mais 

50 a 54% Suficiente menos 

55 a 64% Suficiente 

65 a 69% Suficiente mais 

70 a 74% Bom menos 

75 a 85% Bom 

86 a 89% Bom mais 

90 a 94% Muito bom 

95% a 100% Excelente 
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2.4. No 1.º Ciclo, as informações constantes do registo de avaliação, no final de cada semestre, 

expressam-se através das menções qualitativas, enquanto no 2.º e 3.º Ciclo, são expressas de formas 

quantitativa, em cada uma das áreas curriculares/ disciplinas, tendo em conta os critérios de avaliação 

gerais e específicos definidos e a ponderação atribuída a cada instrumento de avaliação: 

 

1.º Ciclo 

Percentagem Menção qualitativa 

0 a 49% Insuficiente 

50 a 69% Suficiente 

70 a 89% Bom 

90 a 100% Muito bom 

 

2.º/3.º Ciclo 

Percentagem Nível 

0 a 19% 1 

20 a 49% 2 

50 a 69% 3 

70 a 89% 4 

90 a 100% 5 

 

2.5. Em cada um dos momentos letivos, a avaliação sumativa deverá traduzir o percurso do(a) 

Aluno(a) até ao momento em causa. Assim, a ponderação a usar relativamente ao momento anterior 

será a seguinte: 

 

 Ponderação da avaliação final 

atribuída no semestre anterior 

Ponderação da avaliação referente ao 

semestre em causa 

Avaliação atribuída no final 

do 1.º semestre 
(ausência de elementos) 100% (não é ponderada) 

Avaliação atribuída no final 

do 2.º semestre  
45% 55% 

 

 

2.6. No final de cada semestre, as avaliações sumativas, são registadas nas fichas de registo de 

avaliação e, no caso do 2.º e 3.º Ciclo, também nas pautas de avaliação. Nas interrupções letivas e no 

final do ano letivo, as avaliações serão apresentadas aos Pais e/ou Encarregados de Educação, sempre 

que possível em reunião presencial.  

2.7. Os Alunos que usufruem de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, abrangidos pelo 

Decreto-Lei n.º54/2018, de 6 de julho, são avaliados tendo em conta as especificidades consignadas 

no referido dispositivo legal.  

2.8. Os documentos Critérios Gerais de Avaliação 1.º Ciclo e Critérios Gerais de Avaliação 2.º e 3.º 

Ciclo, em anexo ao presente Regulamento Interno, especificam detalhadamente os critérios de 

avaliação do Colégio.  
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 Condições de progressão ou retenção Artigo 23.º

 

1. As condições de progressão ou retenção no ensino básico cumprem a legislação em vigor. 

2. No 1.º Ciclo, a avaliação sumativa semestral dá origem a uma tomada de decisão sobre a 

progressão ou retenção do(a) Aluno(a), expressa através de menções, respetivamente, de Transitou ou 

Não Transitou, no final de cada ano, e de Aprovado ou Não Aprovado, no final do ciclo. 

3. No 1.º ano, não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de faltas e, após 

cumpridos os procedimentos do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o(a) Professor(a) Titular de Turma 

em articulação com o Conselho de Docentes decide pela retenção do(a) Aluno(a). 

4. Nos 2.º e 3.º anos, a retenção ocorre caso o(a) Aluno(a) não adquira os conhecimentos predefinidos 

que, fundamentadamente, comprometam a aquisição dos conhecimentos e o desenvolvimento das 

capacidades definidas para o ano de escolaridade subsequente. 

5. No 4.ºano, ano final de ciclo, a retenção verifica-se se o(a) Aluno(a) obtiver: 

a. menção Insuficiente nas disciplinas de Português (ou PLNM ou PL2) e de Matemática; 

b. menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, menção 

Insuficiente em duas das restantes disciplinas. 

6. Salienta-se que, poderá o Conselho de Docentes decidir a progressão do(a) Aluno(a), tendo em 

conta: 

a. os progressos realizados durante o ano;  

b. o número de retenções no ciclo;  

c. a idade do(a) Aluno(a);  

d. o risco de abandono escolar;  

e. os relatórios técnico-pedagógicos. 

7. No 2.º e 3.º Ciclo, a avaliação sumativa no final do ano letivo dá origem a uma tomada de decisão 

sobre a progressão ou retenção do(a) Aluno(a), expressa através de menções, respetivamente, de 

Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e de Aprovado ou Não Aprovado, no final do ciclo. 

8. Em anos não finais do 2.º e 3.º ciclo não transitam os Alunos que, após a classificação sumativa 

interna, no final do ano letivo: 

a. tenham obtido classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas.  

b. que se encontrem em situação de incumprimento reiterado do dever de assiduidade (artigo 21º da 

lei n.º 51/2012, de 5 de setembro). 

9. Nos anos finais do 2.º e 3.º ciclo, ficam não aprovados os Alunos que, após a classificação sumativa 

interna, no final do ano letivo: 

a. tenham obtido classificação de frequência inferior a 3 simultaneamente nas disciplinas de 

Português ou PLNM e Matemática;  

b. tenham obtido classificação de frequência inferior a 3, em três ou mais disciplinas;  

c. que se encontrem em situação de incumprimento reiterado do dever de assiduidade (artigo 21º da 

lei n.º 51/2012, de 5 de setembro).  

d. No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais por alunos do ensino 

básico geral e dos cursos artísticos especializados implica a sua não aprovação neste ciclo. 

10. A decisão de transição/não transição do Alunos deverá resultar de um consenso dos membros que 

integram o Conselho de Turma. Se tal se verificar impossível terá de se recorrer à votação. Nenhum 
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dos membros se poderá abster. A votação é nominal sendo registados os votos a favor e contra e as 

deliberações são tomadas por maioria absoluta (50% + 1). Em caso de empate o(a) Diretor(a) de 

Turma tem voto de qualidade. Na ata devem ficar registadas as deliberações e a respectiva 

fundamentação. 

11. Os documentos Critérios Gerais de Avaliação 1.º Ciclo e Critérios Gerais de Avaliação 2.º/3.º Ciclo, 

encontram-se em anexo ao presente Regulamento Interno. 

 Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão Artigo 24.º
 

1. Objetivos das medidas  

1.1. As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão têm como finalidade a adequação às 

necessidades e potencialidades de cada Aluno(a) 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.  

1.2. 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.  

1.3. 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. 

 

2. Níveis das medidas  

2.1. As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão são organizadas em três níveis de 

intervenção: universais, seletivas e adicionais.  

2.2. As medidas de diferente nível são mobilizadas, ao longo do percurso escolar do(a) Aluno(a), em 

função das suas necessidades educativas.  

2.3. 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).  

2.4. A definição das medidas a que se refere o n.º 1 é realizada pelos docentes, ouvidos os Pais e/ou 

Encarregados de Educação e outros técnicos que intervêm diretamente com o(a) Aluno(a), podendo ser 

adotadas em simultâneo medidas de diferentes níveis. 

 

3. Medidas universais  

3.1. 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. 3.2. 

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;  
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e. a intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos grupos.  

3.3. As medidas universais 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. 

 

4. Medidas seletivas  

4.1. As medidas seletivas visam colmatar as necessidades de suporte à aprendizagem não supridas 

pela aplicação de medidas universais.  

4.2. 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. 

4.3. A monitorização e avaliação da eficácia da aplicação das medidas seletivas é realizada pelos 

responsáveis da sua implementação, de acordo com o definido no relatório técnico -pedagógico.  

4.4. As medidas seletivas são operacionalizadas com os recursos materiais e humanos disponíveis na 

escola.  

4.5. Quando a operacionalização das medidas a que se referem os números anteriores implique a 

utilização de recursos adicionais, o(a) Diretor(a) da Escola deve requerer, fundamentadamente, tais 

recursos ao serviço competente do Ministério da Educação. 

 

5. Medidas adicionais  

5.1. 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.  

5.2. A mobilização das medidas adicionais depende da demonstração da insuficiência das medidas 

universais e seletivas previstas nos níveis de intervenção a que se referem os artigos 8.º e 9.º. 

5.3. A fundamentação da insuficiência, referida no número anterior, deve ser baseada em evidências e 

constar do relatório técnico -pedagógico. 

5.4. Consideram -se medidas adicionais:  

a. a frequência do ano de escolaridade por disciplinas;  

b. as adaptações curriculares significativas;  

c. o plano individual de transição;  

d. o desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado;  

e. o desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social.  

5.5. A aplicação das medidas adicionais que requerem a intervenção de recursos especializados deve 

convocar a intervenção do docente de educação especial enquanto dinamizador, articulador e 

especialista em diferenciação dos meios e materiais de aprendizagem, sendo, preferencialmente, 

implementadas em contexto de sala de aula.  

5.6. A monitorização e avaliação da eficácia da aplicação das medidas adicionais é realizada pelos 

responsáveis da sua implementação, de acordo com o definido no relatório técnico -pedagógico.  
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5.7. As medidas adicionais são operacionalizadas com os recursos materiais e humanos disponíveis na 

escola, privilegiando -se o contexto de sala de aula.  

5.8. Quando a operacionalização das medidas previstas no n.º 4 implique a necessidade de mobilização 

de recursos adicionais, o(a) Diretor(a) do Colégio deve requerer, fundamentadamente, tais recursos ao 

serviço competente do Ministério da Educação.   
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Capítulo VI - Direitos e Deveres 

 Direitos e Deveres Gerais dos Membros da Comunidade Educativa Artigo 25.º
 

1. Direitos Gerais 

Os membros da comunidade educativa têm direito a:  

1.1. Ser tratados com respeito e correção.  

1.2. Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento do Colégio. 

1.3. Receber informação, em tempo útil, sobre todas as questões relevantes ao funcionamento do 

Colégio.  

 

2. Deveres Gerais 

Os membros da comunidade educativa têm o dever de:  

2.1. Conhecer o Projeto Educativo e o Regulamento Interno do Colégio Verde Água. 

2.2. Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno. 

2.3. Cooperar com os órgãos de gestão pedagógica e administração do Colégio de forma construtiva 

tendo como objetivo a consolidação do Projeto Educativo e um serviço de educação de alta qualidade. 

2.4. Zelar pela conservação do Colégio, nomeadamente no que diz respeito às instalações, material 

didático e mobiliário, fazendo uso adequado dos mesmos.  

 Direitos e Deveres Gerais dos Alunos  Artigo 26.º
 

1. Princípios Gerais 

1.1. Os Alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de discernimento, 

pelos direitos e deveres que lhe são conferidos pelo Estatuto do Aluno e Ética Escolar, pelo 

Regulamento Interno do Colégio e demais legislação aplicável. 

1.2. A responsabilidade disciplinar dos Alunos implica o respeito integral do Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar, do Regulamento Interno do Colégio Verde Água, do seu património, dos demais Alunos, 

colaboradores docentes e não docentes. 

1.3. Os Alunos não podem prejudicar o direito à educação dos restantes Alunos.  

 

2. Direitos dos Alunos do Colégio Verde Água 

2.1. Encontrar um espaço confortável, seguro e adequado ao seu desenvolvimento. 

2.2. Encontrar uma equipa que desenvolva atividades de acordo com as suas necessidades educativas 

e etapas de desenvolvimento. 

2.3. Ser tratado com respeito por todos os membros do Colégio Verde Água (adultos e 

crianças/jovens),tendo em conta as suas características. 

2.4. Sentir-se seguro, num clima de apoio que reforce a sua autoestima e confiança. 

2.5. Usufruir de um ensino de qualidade, que conduza a aprendizagens bem sucedidas, hábitos de 

trabalho, espírito de iniciativa, pensamento autónomo e crítico e uma formação que se encaminhe para 

os valores humanistas e para o exercício pleno da cidadania e da responsabilidade individual e social. 
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2.6. Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho e no 

desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido. 

2.7. Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita ocorrido ou 

manifestado no decorrer das atividades escolares. 

2.8. Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo 

individual de natureza pessoal ou familiar. 

2.9. Participar nas atividades do Colégio Verde Água, nos termos da lei e do Plano Anual de Atividades.  

 

3. Deveres dos Alunos do Colégio Verde Água 

3.1. Ser agente ativo do seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. 

3.2. Respeitar as normas definidas pelo Colégio e pelos professores em sala de aula. 

3.3. Tratar com respeito os adultos docentes e não docentes, bem como os seus colegas. 

3.4. Apresentar-se com os materiais necessários (definidos pelos professores) nas aulas, incluindo a 

farda do Colégio. 

3.5. Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das 

atividades escolares. 

3.6. Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino. 

3.7. Respeitar a autoridade e instruções dos professores e do pessoal não docente.  

3.8. Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas no Colégio Verde Água, bem 

como nas demais atividades organizativas que requeiram a participação dos Alunos. 

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

praticando quaisquer atos, designadamente violentos, independentemente do local ou dos meios 

utilizados, que atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal não 

docente e Alunos. 

3.10. Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa.  

3.11. Circular nos espaços escolares durante o período letivo em silêncio.  

3.12. Manter os espaços escolares limpos e arrumados.  

3.13. Deitar os resíduos nos recipientes próprios. 

 Direitos e Deveres Gerais dos Pais e Encarregados de Educação Artigo 27.º

 

1. Princípios Gerais 

1.1. Aos Pais e/ou Encarregados de Educação incumbe a primeira responsabilidade de dirigirem a 

educação dos seus filhos e educandos, no interesse destes e de promoverem ativamente o seu 

desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. 

 

2. Direitos dos Pais e/ou Encarregados de Educação 

2.1. Garantir que os direitos dos seus educandos sejam respeitados. 

2.2. Ter acesso à informação sobre o processo educativo dos Alunos tendo em conta o aproveitamento, 

assiduidade e pontualidade ou qualquer outro facto grave ocorrido com o seu educando, através das 

reuniões de Pais e/ou Encarregados de Educação e atendimento individualizados. 

2.3. Conhecer o Projeto Educativo e o Regulamento Interno do Colégio. 
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2.4. Autorizar ou recusar a participação do seu educando em atividades extracurriculares, bem como 

em visitas de estudo/passeios. 

2.5. Solicitar reunião com o(a) Professor(a) Titular, o(a) Diretor(a) de Turma ou a Direção do Colégio, 

sempre que considere necessário e o motivo o justifique. 

2.6. Colaborar, quando solicitado, na definição de estratégias que visem a melhoria do 

desenvolvimento do seu educando. 

2.7. Ter assegurada a confidencialidade das informações fornecidas sobre o seu educando e o seu 

agregado familiar. 

2.8. Sentir-se parte duma Comunidade Educativa- Verde Água. 

 

3. Deveres dos Pais e/ou Encarregados de Educação 

3.1. Proceder à matrícula do seu educando em idade escolar. 

3.2. Tratar com respeito e correção todos os elementos do Colégio. 

3.3. Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua profissão e incutir, nos 

seus educandos, o dever de respeito para com os docentes, não docentes e colegas, contribuindo para 

a preservação da disciplina e harmonia da comunidade educativa. 

3.4. Proteger os equipamentos e materiais, não atentando contra as instalações e equipamentos do 

Colégio. 

3.5. Assumir a responsabilidade do pagamento dos estragos feitos pelo seu educando, quer no 

património escolar, quer nos bens pessoais dos demais membros da comunidade escolar, quando se 

verifique que resultaram de comportamentos incorretos. 

3.6. Participar no processo educativo do seu educando colaborando com todos os elementos do 

Colégio. 

3.7. Colaborar com o pessoal técnico do Colégio na resolução de problemas referentes ao seu 

educando apoiando-o no sentido da melhor integração e adaptação no Colégio. 

3.8. Conhecer, subscrever e cumprir o Regulamento Interno e outras normas do Colégio. 

3.9. Providenciar, pelo contato regular com o Colégio, dentro do horário previamente estabelecido, 

para receber e prestar informações sobre o seu educando. 

3.10. Informar o Colégio de todas as informações acerca das condições de saúde e características de 

comportamento do seu educando que possam envolver risco para o mesmo e para os outros ou que 

impliquem a necessidade de mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 

3.11. Colaborar com o corpo técnico do Colégio na resolução de problemas referentes ao seu 

educando, apoiando-o no sentido da melhor integração e adaptação ao Colégio. 

3.12. Cumprir o horário do Colégio. 

3.13. Proceder à justificação de faltas. 

3.14. Efetuar atempadamente o pagamento mensal relativo à frequência do Colégio Verde Água e 

demais serviços adquiridos. 

3.15. Providenciar para o seu educando o material pessoal (farda, material escolar e outro solicitado) 

sempre que tal for solicitado. 

3.16. Avisar o Colégio sempre que existir mudança de residência, telefone/telemóvel dos 

encarregados de educação ou das pessoas que estão autorizadas a vir buscar os Alunos ao Colégio. 
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3.17. Verificar, regularmente, as mensagens da escola através do eCommunity ou outros meios de 

comunicação. 

3.18. Verificar atentamente e diariamente todos os avisos de ordem geral, afixados nos locais 

destinados para o efeito. 

3.19. Conhecer o Projeto Educativo e o Regulamento Interno do Colégio. 

 

4. Associação de Pais e/ou Encarregados de Educação 

4.1. Os Pais e/ou Encarregados de Educação têm o direito de constituir livremente associações, de 

acordo com os princípios de liberdade de associação.  

4.2. As Associações de Pais e/ou Encarregados de Educação regem-se por estatutos aprovados em 

assembleia e conforme a legislação em vigor.  

4.3. Havendo lugar à constituição de uma Associação de Pais e/ou Encarregados de Educação do 

Colégio Verde Água, a Direção do Colégio e a Associação de Pais e/ou Encarregados de Educação 

reúnem, ordinariamente duas vezes durante o ano letivo. 

4.4. A Direção do Colégio disponibilizará um espaço não exclusivo, para o normal funcionamento da 

Associação de Pais e/ou Encarregados de Educação.   

4.5. A Associação de Pais e/ou Encarregados de Educação pode reunir e colaborar com todos os 

órgãos de Gestão e Administração do Colégio Verde Água, podendo ainda disponibilizar meios, 

organizar e participar em iniciativas que favoreçam a relação Colégio-Famílias.  

4.6. A Associação de Pais e/ou Encarregados de Educação pode distribuir informação relativa à sua 

atividade desde que previamente comunicada à Direção do Colégio. 

 Direitos e Deveres do Colégio Verde Água Artigo 28.º
 

1. Direitos do Colégio Verde Água 

1.1. Exigir o inteiro cumprimento do Regulamento Interno e outras normas de funcionamento do 

Colégio. 

1.2. Tomar conhecimento do surgimento de qualquer problema com os Alunos ou Pais e 

Encarregados de Educação. 

1.3. Impedir o acesso ao espaço do Colégio a todas as pessoas que não se encontrem autorizadas e 

que não façam parte da comunidade educativa. 

1.4. Receber atempadamente as prestações devidas pela frequência dos Alunos. 

1.5. Reestruturar o Regulamento Interno, o Projeto Educativo, o Plano Anual de Atividades e outros 

documentos de referência sempre que tal se justifique e de acordo com a legislação em vigor. 

1.6. Definir a política de recursos humanos, nomeadamente a contratação, substituição e dispensa 

de colaboradores docentes e não docentes. 

 

2. Deveres do Colégio Verde Água 

2.1. Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno. 

2.2. Garantir a qualidade dos serviços prestados, nomeadamente através do recrutamento de 

profissionais com formação e qualificação adequadas, aquisição dos materiais (equipamento e material 

didático) adequados ao desenvolvimento dos Alunos e manutenção devida dos espaços. 
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2.3. Proporcionar aos seus Alunos um ambiente de carinho, bem-estar e segurança. 

2.4. Exigir que os seus colaboradores desenvolvam a sua atividade com zelo, responsabilidade e 

ética profissional. 

2.5. Guardar sigilo dos dados constantes no processo do(a) Aluno(a). 

2.6. Fornecer toda a informação relevante aos Alunos, Pais e Encarregados de Educação e usar de 

transparência nas relações e processos que dizem respeito aos supra citados. 

  



 

45 

 

 

Capítulo VII - Disciplina 

 Medidas disciplinares Artigo 29.º
 

1. Qualificação da infração 

1.1. A violação pelo(a) Aluno(a) dos deveres previstos no artigo 10.º do Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar ou no presente Regulamento, de forma reiterada e que revele ser perturbadora do 

funcionamento regular das atividades da Colégio ou das relações no âmbito da comunidade educativa, 

constitui infração disciplinar passível da aplicação de medidas corretivas ou medidas disciplinares 

sancionatórias.  

 

2. Participação de ocorrência 

2.1. O colaborador docente ou não docente que presencie ou tenha conhecimento de 

comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve participar estas ocorrências à 

Direção do Colégio, no prazo de 24 horas. 

2.2. O(A) Aluno(a) que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar, que 

impliquem danos físicos ou psicológicos para si mesmo ou para terceiros, deve comunica-los ao(à) 

Professor(a) Titular ou ao(à) Diretor(a) de Turma, a qual, no caso de os considerar graves ou muito 

graves, os participa no prazo de um dia útil, à Direção do Colégio. 

 

3. Finalidades das medidas disciplinares 

3.1. Todas as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas, 

preventivas, dissuasoras e de integração, tendo como objetivo: 

a. o cumprimento dos deveres do(a) Aluno(a);  

b. a preservação do reconhecimento da autoridade dos professores no exercício da sua atividade 

profissional e dos demais funcionários;  

c. a segurança de toda a comunidade educativa;  

d. o normal prosseguimento das atividades da escola; 

e. a correção do comportamento perturbador; 

f. o reforço da formação cívica do(a) Aluno(a), com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua 

personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua integração satisfatória na 

comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e da sua aprendizagem. 

3.2. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância dos deveres 

violados e a gravidade da infração praticada, possuem finalidades que são também punitivas. 

3.3. As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias são aplicadas de acordo com as 

necessidades educativas do(a) Aluno(a) e com os objetivos da sua educação e formação, no âmbito do 

desenvolvimento do plano de trabalho de turma e do Projeto Educativo, nos termos do presente 

Regulamento. 
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4. Determinação da medida disciplinar 

4.1 Na determinação da medida disciplinar corretiva ou sancionatória a aplicar, tem-se em 

consideração a gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias atenuantes e agravantes 

apuradas em que esse incumprimento teve lugar, o grau de culpa do(a) Aluno(a), a sua maturidade, 

antecedentes disciplinares e demais condições pessoais e familiares. 

4.2 São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do(a) Aluno(a) e o seu 

comportamento anterior, o seu aproveitamento escolar e o seu reconhecimento com arrependimento 

do caráter errado da sua conduta. 

4.3 São circunstâncias agravantes da responsabilidade do(a) Aluno(a) a premeditação, o conluio, a 

gravidade dos danos provocados a terceiros ou nas infraestruturas e a acumulação de infrações 

disciplinares, bem como a reincidência, em especial no decorrer de um mesmo ano letivo. 

 Medidas disciplinares corretivas Artigo 30.º

 

1. As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração, nos 

termos do n.º1 do artigo 24.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, assumindo uma natureza 

essencialmente preventiva. 

2. As medidas corretivas são as seguintes: 

a. a advertência;  

b. a ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar;  

c. a realização de tarefas e atividades de integração na escola, podendo para o efeito ser aumentado 

o período diário e ou semanal de permanência obrigatória do(a) Aluno(a) na escola;  

d. o condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e 

equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas. 

2.1.  A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao(à) mesmo(a) Aluno(a) da medida corretiva 

de ordem de saída da sala de aula pela terceira vez, por parte do(a) mesmo(a) Professor(a), ou pela 

quinta vez, independentemente do(a) Professor(a) que a aplicou, implica a análise da situação, tendo 

em vista a identificação das causas e a pertinência da proposta de aplicação de outras medidas 

disciplinares corretivas ou sancionatórios, nos termos do Estatuto do Aluno e Ética Escolar.  

3. Realização de tarefas e atividades de integração escolar:  

3.1. Consideram-se tarefas de integração escolar:  

a. participação na manutenção dos espaços verdes;  

b. colaboração na limpeza dos espaços comuns exceto casas de banho;  

c. colaboração na limpeza das salas de aula;  

d. colaboração no refeitório;  

e. participação em tarefas de reparação de instalações ou materiais;  

f. atividades de apoio aos assistentes operacionais.  

3.2. Estas medidas são executadas em horário não coincidente com as atividades letivas, podendo 

para esse efeito ser aumentado o período de permanência obrigatória do(a) Aluno(a) no Colégio, 

variando de acordo com a gravidade da situação mas nunca ultrapassando quatro semanas.  
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3.3. Compete à Direção do Colégio, ouvida o(a) Diretor(a) de Turma ou Professor(a) Titular da 

Turma proceder à aplicação e supervisão destas medidas corretivas e comunicar ao Encarregado de 

Educação, tratando-se de Aluno(a) menor de idade, ou ao(à) Aluno(a), sendo este maior.  

 Medidas disciplinares sancionatórias Artigo 31.º
 

1. As medidas disciplinares sancionatórias remetem para uma sanção disciplinar imputada ao 

comportamento do(a) Aluno(a), devendo a ocorrência dos factos ser participada pelo colaborador 

docente ou não docente que a presenciou ou dela teve conhecimento à Direção do Colégio com o 

conhecimento do(a) Diretor(a)/Professor(a) Titular de Turma. 

2. As medidas disciplinares sancionatórias a aplicar são:  

a. A repreensão registada;  

b. A suspensão até 3 dias úteis;  

c. A suspensão do Colégio entre 4 e 12 dias úteis;  

d. A transferência de estabelecimento de ensino;  

e. A expulsão do Colégio.  

3. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada, quando a infração for 

praticada na sala de aula, é da competência do(a) Professor(a) respetivo(a), competindo ao(à) 

Diretor(a) nas restantes situações, averbando-se no respetivo processo individual do(a) Aluno(a) a 

identificação do autor do ato decisório, data em que o mesmo foi proferido e fundamentação de facto e 

de direito de tal decisão.  

4. A suspensão até três dias úteis, enquanto medida dissuasora, é aplicada, com a devida 

fundamentação dos factos que a suportam, pelo(a) Diretor(a), após o exercício dos direitos de 

audiência e defesa do visado.  

5. Compete ao(à) Diretor(a) a decisão de aplicar a medida disciplinar sancionatória de suspensão da 

escola entre 4 e 12 dias úteis, após a realização do procedimento disciplinar. 

6. Compete ao(à) Diretor(a), que pode delegar nos Professores Titulares de Turma ou Diretores de 

Turma, ouvidos os Pais ou o Encarregado de Educação do(a) Aluno(a), fixar os termos e condições em 

que a aplicação da medida disciplinar sancionatória de suspensão da escola por período superior a um 

dia é executada, garantindo ao(à) Aluno(a) um plano de atividades pedagógicas a realizar, com 

corresponsabilização daqueles. 

7. O não cumprimento do plano de atividades pedagógicas a que se refere o número anterior pode dar 

lugar à instauração de novo procedimento disciplinar, considerando-se a recusa circunstância 

agravante.  

8. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de transferência de estabelecimento de ensino 

compete, com possibilidade de delegação, ao Diretor-geral da educação, precedendo a conclusão do 

procedimento disciplinar, com fundamento na prática de factos notoriamente impeditivos do 

prosseguimento do processo de ensino dos restantes Alunos da escola ou do normal relacionamento 

com algum ou alguns dos membros da comunidade educativa.  

9. A medida disciplinar sancionatória de transferência de escola apenas é aplicada ao(à) Aluno(a) de 

idade igual ou superior a 10 anos e, frequentando o(a) Aluno(a) a escolaridade obrigatória, desde que 
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esteja assegurada a frequência de outro estabelecimento situado na mesma localidade ou na localidade 

mais próxima, desde que servida de transporte público ou escolar.  

10. A aplicação da medida disciplinar de expulsão do Colégio compete, com possibilidade de delegação, 

ao Diretor-geral da educação precedendo conclusão do procedimento disciplinar a que se refere o 

artigo 30.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar e consiste na retenção do(a) Aluno(a) no ano de 

escolaridade que frequenta quando a medida é aplicada e na proibição de acesso ao espaço escolar até 

ao final daquele ano escolar e nos dois anos escolares imediatamente seguintes.  

11. Complementarmente às medidas previstas no n.º 2, compete ao(à) Diretor(a), decidir sobre a 

reparação dos danos ou a substituição dos bens lesados ou, quando aquelas não forem possíveis, sobre 

a indemnização dos prejuízos causados pelo(a) Aluno(a) ao Colégio ou a terceiros. 

 Cumulação das medidas disciplinares corretivas e sancionatórias Artigo 32.º
 

1. As medidas corretivas aplicáveis são cumuláveis entre si.  

2. Uma ou mais das medidas corretivas aplicadas são cumuláveis com a aplicação de apenas uma 

medida disciplinar sancionatória. 

 Procedimentos disciplinares Artigo 33.º
 

1. Os trâmites dos procedimentos disciplinares desenvolvem-se de acordo com a lei em vigor. 
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Capítulo VIII - Dever de assiduidade e regime de faltas 

  Faltas  Artigo 34.º
 

1. Falta é a ausência do(a) Aluno(a) a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória ou 

facultativa em que esteja inscrito pelo que é seu dever a pontualidade na sala de aula ou noutros locais 

onde se realize o trabalho escolar ou a comparência sem o material didático ou equipamento 

necessários.  

1.1. O registo de faltas é obrigatório em todos os ciclos de ensino.  

1.2. A ausência do(a) Aluno(a) a dois tempos consecutivos implica a marcação de duas faltas. 

1.3. A ordem de saída da sala de aula dá origem à marcação de uma falta de natureza disciplinar 

injustificável. 

1.4. As faltas são registadas pelo(a) Professor(a) Titular de turma, pelo(a) Professor(a) responsável 

pela aula ou pelo(a) Diretor(a) de Turma em suportes administrativos adequados. 

1.5. Compete à Direção do Colégio garantir a existência de suportes administrativos adequados ao 

registo de faltas dos Alunos e respetiva atualização, de modo a que possa ser, utilizado em 

permanência para finalidades pedagógicas e administrativas. 

1.6. A participação em visitas de estudo não é considerada falta relativamente às disciplinas ou áreas 

disciplinares envolvidas, considerando-se dadas as aulas das referidas disciplinas previstas para o dia 

em questão e em observação do horário da turma.  

1.7. Os Pais e/ou Encarregados de Educação são responsáveis, conjuntamente com estes, pelo 

cumprimento dos deveres de frequência, assiduidade e pontualidade. São ainda responsáveis pela 

comparência do(a) Aluno(a) munido do material adequado.  

 Justificação de faltas Artigo 35.º
 

1. São consideradas justificadas as faltas dadas por:  

1.1. Doença do(a) Aluno(a), devendo esta ser comunicada ao Colégio, por escrito, pelo encarregado 

de educação ou pelo(a) Aluno(a) quando maior de idade quando determinar um período inferior ou 

igual a três dias úteis, ou por médico se determinar impedimento superior a três dias, podendo, 

quando se tratar de um problema crónico ou recorrente, uma única declaração ser aceite para todo o 

ano letivo ou até ao termo da condição que a gerou. 

1.2. Isolamento profilático determinado por doença infetocontagiosa de pessoa que coabite com o(a) 

Aluno(a), comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente. 

1.3. Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas por falecimento de 

familiar previsto no regime do contrato de trabalho dos trabalhadores que exercem funções públicas.  

1.4. Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior.  

1.5. Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não possa 

efetuar-se fora do período das atividades letivas.  

1.6. Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, comprovadamente, 

tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa.  
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1.7. Comparência a consultas pré-natais, período de parto e amamentação, nos termos da legislação 

em vigor. 

1.8. Ato decorrente da religião professada pelo(a) Aluno(a), desde que o mesmo não possa efetuar-

se fora do período das atividades letivas e corresponda a uma prática comummente reconhecida como 

própria dessa religião.  

1.9. Participação em atividades culturais, associativas e desportivas reconhecidas, nos termos da lei, 

como de interesse público ou consideradas relevantes pelas respetivas autoridades escolares.  

1.10. Preparação e participação em atividades desportivas de alta competição, nos termos legais 

aplicáveis.  

1.11. Cumprimento de obrigações legais que não possam efetuar-se fora do período das atividades 

letivas.  

1.12. Outro facto impeditivo da presença no Colégio ou em qualquer atividade escolar, desde que, 

comprovadamente, não seja imputável ao(à) Aluno(a) e considerado atendível pelo(a) Diretor(a), 

pelo(a) Diretor(a) de Turma ou pelo(a) Professor(a) Titular de Turma.  

1.13. As decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito de procedimento disciplinar, no 

caso de ao(à) Aluno(a) não vir a ser aplicada qualquer medida disciplinar sancionatória, lhe ser 

aplicada medida não suspensiva do Colégio, ou na parte em que ultrapassem a medida efetivamente 

aplicada.  

1.14. Participação em visitas de estudo previstas no plano de atividades do Colégio, relativamente às 

disciplinas ou áreas disciplinares não envolvidas na referida visita.  

1.15. Outros factos previstos no Regulamento Interno do Colégio.  

2. A justificação das faltas exige um pedido escrito apresentado pelos Pais e/ou Encarregados de 

Educação ao(à) Professor(a) Titular da Turma ou ao(à) Diretor(a) de Turma, com indicação do dia e da 

atividade letiva em que a falta ocorreu, referenciando os motivos justificativos da mesma.  

3. O(A) Diretor(a) de Turma, ou o(a) Professor(a) Titular da Turma, pode solicitar aos Pais e/ou 

Encarregados de Educação, os comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da 

falta, devendo, igualmente, qualquer entidade que para esse efeito for contactada, contribuir para o 

correto apuramento dos factos.  

4.  A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos 

restantes casos, até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da mesma.  

5. Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o(a) Aluno(a) tem o direito a 

beneficiar de medidas, a definir pelos professores responsáveis e ou pela escola, nos termos 

estabelecidos no respetivo regulamento interno, adequadas à recuperação da aprendizagem em falta.   

6. São injustificadas as faltas quando: 

a. não tenha sido apresentada justificação, nos termos do artigo anterior;  

b. a justificação tenha sido apresentada fora do prazo;  

c. a justificação não tenha sido aceite;  

d. a marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou de medida 

disciplinar sancionatória.  

7. Na situação prevista no ponto 6.3, a não aceitação da justificação apresentada deve ser 

fundamentada de forma sintética.  
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8. As faltas injustificadas são comunicadas aos Pais e/ou Encarregados de Educação, pelo(a) 

Diretor(a) de Turma ou pelo(a) Professor(a) Titular de Turma, no prazo máximo de três dias úteis, pelo 

meio mais expedito. 

 Excesso Faltas  Artigo 36.º
 

1. Em cada ano letivo as faltas injustificadas não podem exceder:  

a. 10 dias, seguidos ou interpolados, no 1.º ciclo do ensino básico;  

b. o dobro do número de tempos letivos semanais por disciplina nos restantes ciclos ou níveis de 

ensino, sem prejuízo do disposto no número seguinte.  

2. Quando for atingido metade dos limites de faltas previstos nos números anteriores o Encarregado de 

Educação é convocado ao Colégio, pelo meio mais expedito, pelo(a) Diretor(a) de Turma ou pelo(a) 

Professor(a) que desempenhe funções equiparadas ou pelo(a) Professor(a) Titular de Turma.  

3. A notificação referida no número anterior tem como objetivo alertar para as consequências da 

violação do limite de faltas e procurar encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento 

efetivo do dever de assiduidade.  

4. Caso se revele impraticável o referido nos números anteriores, por motivos não imputáveis ao 

Colégio, e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens em risco deve ser informada do excesso de faltas do(a) Aluno(a) menor de idade, 

assim como dos procedimentos e diligências até então adotados pelo Colégio e pelos Encarregados de 

Educação, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade.  

 Ultrapassagem do limite de faltas  Artigo 37.º
 

1. A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas previstos na lei constitui uma violação dos 

deveres de frequência e assiduidade e obriga o(a) Aluno(a) faltoso ao cumprimento de medidas de 

recuperação e ou corretivas específicas, podendo ainda conduzir à aplicação de medidas disciplinares 

sancionatórias nos termos do Estatuto do Aluno e Ética Escolar.  

2. O(A) Diretor(a) de Turma ou o(a) Professor(a) Titular de Turma tem 2 dias para comunicar ao 

Encarregado de Educação, as medidas de recuperação e outras que o(a) Aluno(a) deve cumprir. 

3. Na comunicação ao Encarregado de Educação devem ser claras as consequências do incumprimento 

das medidas determinadas. 

4. O plano de medidas de recuperação deverá ser acionado a partir do momento em que a situação for 

comunicada ao Encarregado de Educação. 

5. A ultrapassagem do limite de três faltas injustificadas às atividades de apoio ou complementares, 

implica a imediata exclusão do(a) Aluno(a) das atividades em causa.  

 Medidas de recuperação e reintegração Artigo 38.º

 

1. O(A) Professor(a) Titular de Turma/Diretor(a) de Turma/Professores das disciplinas em que foi 

ultrapassado o limite de faltas aplicam ao(à) Aluno(a), atividades de recuperação das aprendizagens, 
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sob a forma de um plano de atividades de recuperação, que podem ser complementadas com medidas 

corretivas de integração escolar e comunitária do(a) Aluno(a).  

2. As atividades de recuperação dos atrasos da aprendizagem e o cumprimento de medidas corretivas, 

por excesso de faltas, apenas podem ser aplicadas uma única vez no decurso de cada ano lectivo. 

3. O cumprimento pelo(a) Aluno(a) das atividades e medidas que lhe foram propostas 

cumulativamente com a cessação do comportamento absentista, implica a anulação das faltas em 

excesso. 

4. As faltas dadas na sequência de medida corretiva de saída da sala de aula ou de medida 

sancionatória, quando determinantes no excesso de faltas inviabilizam o dever /direito do cumprimento 

das medidas de recuperação e integração.  

 Incumprimento ou ineficácia das medidas de recuperação e reintegração  Artigo 39.º
 

1. O incumprimento ou ineficácia das medidas determina:  

1.1. Em caso de Aluno(a) menor, há comunicação obrigatória do facto à Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens, de forma a procurar encontrar, com a colaboração da Colégio e, sempre que 

possível, com a autorização e corresponsabilização dos Pais e/ou Encarregados de Educação, uma 

solução adequada ao processo formativo do(a) Aluno(a) e à sua inserção social e socioprofissional, 

considerando, de imediato, a possibilidade de encaminhamento do(a) Aluno(a) para diferente percurso 

formativo.  

1.2. A opção a que se refere o ponto anterior, na eminência de abandono escolar, pode ser aplicada 

a todo o tempo sem necessidade de aguardar pelo final do ano escolar.  

1.3. Quando não for possível o encaminhamento do(a) Aluno(a), na escolaridade obrigatória, para 

percurso formativo diferente do que frequenta e o não cumprimento das atividades e ou medidas 

previstas ou a sua ineficácia por causa não imputável ao Colégio, o(a) Aluno(a) do ensino básico fica 

retido no ano de escolaridade em curso, com a obrigação de frequentar as atividades até ao final do 

ano letivo.  

1.4. Os Alunos do ensino básico, referidos em 1.3 desenvolvem atividades, no horário da turma ou 

das disciplinas em que foram retidos ou excluídos, a saber:   

a. atividades a desenvolver pelos Alunos que excluíram por incumprimento das medidas aplicadas e 

que não foi possível encaminhar para outro percurso formativo. 

b. tarefas de apoio à comunidade escolar, devidamente supervisionadas, nomeadamente apoio na 

biblioteca e manutenção do equipamento /património.  

1.5. Os responsáveis pela supervisão devem apresentar à Direção do Colégio um relatório do 

trabalho desenvolvido.  

 Plano de Atividades de Recuperação Artigo 40.º
 

1. Quando for ultrapassado por um(a) Aluno(a) o limite de faltas injustificadas previstas na lei, o(a) 

Professor(a) Titular de Turma ou o(a) Professor(a) da disciplina elabora um Plano de Atividades de 

Recuperação que permita ao(à) Aluno(a) recuperar o atraso das aprendizagens.  
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2. O plano implica a responsabilização do Encarregado de Educação e do(a) Aluno(a), no sentido de 

assumirem o seu cumprimento e ainda o compromisso de que vai ser restabelecida a assiduidade das 

atividades letivas.  

3. Do plano devem constar:  

a. conteúdos: o(a) Professor(a) Titular de Turma/Professor(a) da disciplina tem de dar conhecimento 

ao(à) Aluno(a) dos conteúdos lecionados na sua ausência ou ausências;  

b. modalidade: a definição de estratégias/atividades de recuperação das aprendizagens deverão 

adequar-se a cada Aluno(a) e disciplina e poderão compreender a leitura de textos, exercícios, 

exposições orais, realização de fichas formativas e de trabalhos de pesquisa entre outras;  

c. calendário: cabe à Direção do Colégio, sob proposta do(a) Professor(a) Titular/Professor(a) da 

disciplina e ainda do(a) Diretor(a) de Turma no caso do 2.º e 3.º Ciclo, definir a duração e o horário da 

aplicação do plano mas deve ser sempre executado em período suplementar ao horário letivo e nas 

instalações escolares;  

d. avaliação: As atividades constantes do plano de recuperação são avaliadas pelos professores das 

disciplinas em que se verificou o excesso de faltas e o resultado da avaliação é comunicado ao(à) 

Diretor(a) de Turma que por sua vez o comunica à Direção do Colégio. 
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Capítulo IX - Disposições Finais 

 Disposições Gerais  Artigo 41.º
 

1. Livro de Reclamações 

1.1. Nos termos do decreto-lei n.º 64/2007, de 14 de Março, este estabelecimento possui livro de 

reclamações, que poderá ser solicitado junto da Coordenação Administrativa sempre que desejado. 

 

2. Omissões 

2.1. O presente Regulamento Interno não esgota nem substitui as disposições legais relativas às 

matérias nele incluídas.  

2.2. A resolução dos casos omissos neste Regulamento será feita de acordo com o Código de 

Procedimento Administrativo, cabendo à Direção do Colégio a sua decisão, sem prejuízo da lei em 

vigor. 

 

3. Divulgação do Regulamento Interno 

3.1 O Regulamento Interno é publicado na página web do Colégio Verde Água e disponibilizado na 

secretaria, em papel, em local visível e acessível a todos os elementos da comunidade educativa, 

estando disponível para consulta, no período de funcionamento regular. 

3.2 O Pais e Encarregados de Educação devem, no ato da matrícula, de acordo com o Estatuto do 

Aluno e Ética Escolar, conhecer o Regulamento Interno do Colégio e subscrever, conjuntamente com os 

seus educandos, declaração anual, em duplicado, de aceitação do mesmo e de compromisso ativo 

quanto ao seu cumprimento integral. 

 

4. Revisão do Regulamento Interno 

4.1. O presente Regulamento pode ser revisto anualmente para verificar a sua conformidade com o 

Projeto Educativo e a demais legislação em vigor. 

4.2. O presente Regulamento será revisto extraordinariamente a todo o tempo por deliberação da 

Direção do Colégio ou por indicação do Conselho Pedagógico, tendo em conta possíveis desadequações 

face à lei em vigor. 

 

5. Aprovação do Regulamento Interno 

5.1. A elaboração do Regulamento Interno é da responsabilidade da Direção do Colégio e é aprovado 

por esta, após análise e discussão em sede de Conselho Pedagógico e com a Gerência. 

 

6. Entrada em vigor 

6.1. O Regulamento Interno entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação, registada em ata de 

Direção do Colégio. 
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