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…………………………………………………. 
 

Este documento pertence a  
 
____________________________________________________________ 
 
Nº ____,  ano ____,  turma ____ 
 

 

 

Tomei conhecimento em ____ / ____ / 2022 
 

O(A) encarregado(a) de educação 
 
_________________________________________________________________ 

………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contactos da escola 
 
Telefone   265 547 120      E-mail    geral@avebocage.net 

NOTAS: 



O QUE VAIS ENCONTRAR NESTE GUIA… 

 
- História da Escola 

- Órgão de Direção 

- Diretor de Turma (DT) 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) 

- Direitos e Deveres dos Alunos 

- Regime de Faltas/Regime Disciplinar 

- Sala de Aula 

- Serviços existentes na escola (portaria, receção, secretaria, 

A.S.E., Posto Primeiros Socorros; Programa de Educação para a 

Saúde 

- Bufete 

- Refeitório 

- Polivalente 

- Reprografia/Papelaria 

- Biblioteca Escolar / Centro de Recursos Educativos (BE/CRE) 

- Sala de Estudo  

- Salas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 



HISTÓRIA DA ESCOLA 

 
A Escola Básica Barbosa du Bocage foi inaugurada no mês de Outubro de 

1972, com o nome de Escola Preparatória du Bocage. 
No ano letivo 2002/2003, esta Escola passou a ser a sede do Agrupamen-

to Vertical de Escolas Barbosa du Bocage, e do qual fazem parte  as Escolas: 
EB1 Nº 2, EB1 Nº 3, EB1/JI dos Arcos, EB1/JI de S. Gabriel e EB1/JI das Amo-
reiras. 

Atualmente tem a designação de Agrupamento de Escolas Barbosa du 
Bocage. A nossa Escola é constituída por cinco Blocos de salas de aula, um 
Bloco Polivalente e um Pavilhão Gimnodesportivo, rodeados por campos de 
jogos e espaços verdes. 

                               
 

Bem-vindo(a) 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 2º e 3ºCiclos 

  1.ª FASE 2.ª FASE 

Calendário das provas de equiva-
lência à frequência 

2.º ciclo- 20 junho a 07 ju-
lho 19 a 28 de julho. 3.º ciclo- 16 junho a 07 ju-
lho 

Afixação de pautas das provas 
finais de ciclo e de equivalência 
à frequência 

2.º e 3.º ciclo- 11 de julho 
2.º ciclo- 1 de agosto 

3.º ciclo- 4 de agosto 
Afixação dos resultados dos pro-
cessos de reapreciação 2º e 3º ciclo- 10 de agosto 2º/ 3º ciclo- 28 agosto 

DL, 2ª série- Despacho n.º 8356/2022: https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/8356-2022-185829850 



INTERRUPÇÕES LETIVAS 

 
 
PROVAS DE AFERIÇÃO  

 

CALENDÁRIO DE PROVAS FINAIS DO 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO (9ºano) 

 

Interrupções letivas Início Termo 

1ª (Natal) 19 de dezembro de 2022 2 de janeiro de 2023 

2ª (Carnaval) 20 de fevereiro de 2023 22 de fevereiro de 2023 

3ª (Páscoa) 03 de abril de 2023 14 de abril de 2023 

sexta-feira 2 de junho quarta-feira 7 de junho 

9:30min- 5.º ano - Português (55) 9:30min- 5.º ano- História e Geo-
grafia de Portugal (57) 

11h 30min- 8.º ano- Ciências Naturais e Física- 
Química (88) 

11h 30min- 8º ano- Matemáti-
ca(86) 

Entre 16 e 26 de maio 
5º ano – Educação Física (59) 
8º ano – Componente de Observação e Comunicação científicas da prova de Ciências 
Naturais e Física- Química (88) 
8ºano- Tecnologias da Informação e Comunicação (89) 

Hora 

1ª fase 2ªfase 

16 de junho 
(6ªf) 

19 de junho 
 (3ªf) 

23 de junho 
(6ªf) 

19 de ju-
lho 

(4ªf) 

21 de julho 
(6ªf) 

9h30min 
Matemática 

(92) 
PLNM 

(93) (94) 

Português (91) 
Português Lín-
gua Segunda 

(95) 

Matemática 
(92) 

Português (91) 
Português Lín-
gua Segunda 

(95) 
PLNM (93) (94) 

Período da aplicação da componente de produção e 
interação orais de PLNM: de 19 de junho a 06 de 
julho. 

Período da aplicação da componente 
de produção e interação orais de 
PLNM e da prova oral de Português: 
de 19 a 31 de julho. 

ÓRGÃO DE DIREÇÃO 

O Órgão de Direção é constituído pelos seguintes professores: 
 

Diretor - Prof. António Carlos Correia Caetano 
Subdiretora -  Prof.ª Margarida Ruivo 
Adjunta - Profª Maria Helena Pinto 
Adjunto - Prof. João Borreicho 
Adjunto - Prof. Pedro Canas 
 
 

DIRETOR(A) DE TURMA 
É um dos teus Professores a quem te deves dirigir, inicialmente, quando 

tiveres problemas no âmbito escolar. Não hesites em pedir ajuda sempre que 
necessitares, ou a  qualquer outro elemento da comunidade educativa. 

O teu Diretor de Turma irá entregar-te o cartão de estudante, que é de 
uso obrigatório. Por isso, em qualquer altura, os professores ou os assistentes 
operacionais poderão solicitá-los. 

Sempre que  faltares às aulas o teu Encarregado de Educação deve justi-
ficar as tuas  faltas (tem três dias úteis para o fazer). As justificações de fal-
tas devem ser enviadas por e-mail ao (à) Diretor( a) de Turma ou justificadas 
na caderneta digital. 

O(A) Diretor( a) de Turma tem uma hora semanal para receber os Encar-
regados de Educação. 

………………………………………………….. 

Horário de atendimento do Diretor de Turma 
 
Dia _____________________  Hora ______________________________ 
 
Nome do Diretor de Turma 
 

______________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 
Esta Associação é constituída por Pais e Encarregados de Educação  que coo-
peram com a Escola, assegurando a representação dos mesmos nos Órgãos da 
Escola. 
 
 

DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS 

 
DIREITOS GERAIS (Secção II  do Regulamento Interno do Agrupamento) 
a. Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade 
educativa, não podendo, em caso algum, ser discriminado em razão da ori-
gem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, 
condição económica, cultural ou social ou convicções políticas, ideológicas, 
filosóficas ou religiosas. 

b. Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o pre-
visto na lei, (…)de forma a propiciar a realização de aprendizagens bem su-
cedidas; 

OCUPAÇÃO DE TEMPOS ESCOLARES 
 

Na Escola funcionam várias atividades de enriquecimento e comple-
mento curricular: 

 

   Informa-te, no início do ano,  sobre o funcionamento dessas atividades, 
quer através de cartazes no polivalente, quer através do teu Diretor de Tur-
ma. 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

Clube de Cerâmica 

Segurança e Proteção Civil 

Clube de Teatro 

Oficina das Artes Plásticas 

Clube de Xadrez 

Oficina de Estórias e História 

Programa Educação para a 

Saúde 

Projeto Eco-Escolas 

Clube Europeu Para Todos 

Hora do Conto 

Clube Robótica 

Projeto do Desporto Escolar 

Períodos letivos Início Termo 

1º 16 setembro 2022 16 dezembro 2022 

2º 3 janeiro 2023 31 março 2023 

3º 17 abril 2023 
7 junho 2023 - 9.º ano de escolaridade. 
14 junho 2022 - 5º, 6º, 7.º e 8.º anos de 
escolaridade. 



 

 PÁTIOS EXTERIORES 
 

Este é o espaço para as tuas brincadeiras nos intervalos. Para  que este seja 
sempre agradável, segue os seguintes conselhos: 
 
- Sê bom colega, respeita os outros para que te respeitem. 
 

- Não tenhas brincadeiras perigosas. Lembra-te que nestes espaços circulam 
 outras pessoas. 
 
- Não podes trazer bolas para a escola. Se tal acontecer ser-te-ão retiradas, 
sendo-te apenas devolvidas no final do período. 
 
- Para poderes requisitar bolas para a prática de atividades lúdico-desportivas 
durante o intervalo, deves deixar o teu cartão (de aluno) junto do assistente 
operacional com quem efetuaste a requisição. 
 
- Deves deixar os campos de jogos exteriores limpos, após a prática das ativi-
dades referidas na alínea anterior. Se não o fizeres, o uso destes espaços pode-
rá ser interdito a todos os alunos por tempo a determinar pelos professores do 
grupo disciplinar de Educação Física. 
 
- As bolas requisitadas deverão obrigatoriamente ser entregues imediatamente 
após o toque da entrada, sendo-te, nessa altura, devolvido o respetivo cartão. 
  - Não escrevas nas paredes, não estragues as vedações, nem subas aos telha-
dos e árvores. 
 
- Se partires vidros ou danificares outros materiais o teu Encarregado de Edu-
cação será responsabilizado pelos gastos da reparação. 
 
- Deita o lixo em recipientes próprios, respeitando as regras da reciclagem. 
 
- Protege as árvores e as plantas. 
 
- Não brinques com água, quer nos pátios, quer nos W.C.  
 
- Se vieres de bicicleta para a escola, estaciona-a à entrada,  no local reserva-
do, prendendo-a com uma corrente. 

 

 
 
 

c. Usufruir do ambiente e de um projeto educativo que proporcionem as condi-
ções para o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívi-
co para formação da sua personalidade (…); 

d. Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, o esforço no trabalho e 
no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 

e. Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, em favor da comuni-
dade em que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou 
fora dela e ser estimulado nesse sentido; 

f. Usufruir de um horário escolar, bem como de uma planificação equilibrada das 
atividades curriculares e extracurriculares; 

g. Beneficiar dos serviços de ação social escolar, de acordo com a lei; 

h. Usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam e 
distingam o mérito; 

i.  Beneficiar de outros apoios específicos, necessários às suas necessidades esco-
lares ou às suas aprendizagens, através dos Serviços de Psicologia e Orientação 
ou de outros serviços especializados de apoio educativo de acordo com os recur-
sos disponíveis na escola; 

j. Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade 
física e moral; 

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

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

m. Participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de 
administração e gestão da escola, na criação e execução do respetivo Projeto 
Educativo, bem como na elaboração do Regulamento Interno; 

n. Eleger e ser eleito para os cargos e demais funções de representação no âmbi-
to  a escola, nos termos da lei e do Regulamento Interno. 

o. Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser 
ouvido pelos professores, diretores de turma e órgãos de administração e gestão 
da escola em todos os assuntos que justificadamente forem do seu interesse;  



p. Participar na elaboração e conhecer o Regulamento Interno do Agrupa-
mento e ser informado(a), em termos adequados à sua idade e ao ano fre-
quentado, sobre todos os assuntos que, justificadamente, sejam do seu in-
teresse, (…); 

q. Participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do regula-
mento; 

r. Participar no processo de avaliação, através de mecanismos de auto e 
heteroavaliação; 

s.  Beneficiar de medidas, a definir pela escola, adequadas à recuperação 
da aprendizagem nas situações de ausência devidamente justificada às ativi-
dades escolares. 

 

DIREITOS ESPECÍFICOS DOS ALUNOS 

São direitos específicos dos Alunos: 

a. Ter uma escola limpa, saudável e acolhedora; 

b. Participar na vida da escola e da turma nos termos fixados no Regime de 
Autonomia, Administração e Gestão e no presente Regulamento Interno; 

c. Eleger, em reunião de Assembleia de Turma o (a) Delegado (a) e Subdele-
gado( a) de turma, que os representarão, de acordo com o estabelecido no 
presente Regulamento Interno. Não podem ser eleitos ou continuar a repre-
sentar os alunos nos órgãos ou estruturas da escola aqueles a quem seja ou 
tenha sido aplicada, nos últimos dois anos escolares medida disciplinar san-
cionatória superior à de repreensão registada ou sejam, ou tenham sido nos 
últimos dois anos escolares, excluídos da frequência de qualquer disciplina 
ou retidos em qualquer ano de escolaridade por excesso grave de faltas, nos 
termos do presente Estatuto; 

d. Poder ter participação ativa nas aulas, expor as suas dúvidas e ser escla-
recido devidamente; 

e. Receber apoio dos Professores/ Diretor de Turma para a resolução dos 
seus problemas escolares; 

f. Ser informado de todas as ordens de serviço e avisos que lhe digam res-
peito; 

 
       INSTALAÇÕES  GIMNODESPORTIVAS 
 

As aulas de Educação Física decorrem no Pavilhão e nos campos de jogos 
ao ar livre. 
Deves cumprir as regras dadas pelo teu professor de Educação Física bem 
como as regras de funcionamento destas aulas, as quais deves ler atenta-
mente e dar a conhecer ao teu encarregado de educação; 
Nos dias em que tens aula de Educação Física não te esqueças do equipa-
mento adequado e de não trazeres objetos de valor, pois a escola não se 
responsabiliza pelo desaparecimento dos mesmos; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
 

Em todos os blocos (à exceção do polivalente) encontras instalações pró-
prias para rapazes e raparigas. Em caso de dúvida consulta a planta da es-
cola e/ou dirige-te a um(a) funcionário(a). 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Bloco A -  wc misto masculinos 
Bloco B - wc misto femininos 
Bloco C - wc femininos/masculinos 
Bloco D - wc misto masculinos 
Bloco E - wc misto femininos 



BIBLIOTECA ESCOLAR / CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS  
   

 A Biblioteca Escolar é um espaço de livre acesso onde podes consultar 
livros, jornais, realizar diferentes tipos de trabalhos, inclusive com recurso ao 
computador, visionar filmes, ouvir música e até jogar (jogos educativos). Aqui 
também podes requisitar livros para leres em casa. Aí dispões de um conjunto 
de recursos indispensáveis ao teu estudo. 
 Quando lá fores dirige-te à zona de acolhimento onde estará um funci-
onário para te atender. Deves registar sempre a tua presença no computador, 
indicando o que vais fazer. 
 Na Biblioteca há também professores que te poderão ajudar. Sempre 
que precisares, pede apoio. 

O seu horário de funcionamento é o mesmo que o da Escola. 
       Este espaço encontra-se no Bloco E  e está dividido em cinco zonas:  
 

 
1. Zona de acolhimento; 
2. Zona de leitura  informal; 
3. Zona de consulta de documentação; 
4. Zona multimédia/Internet; 
5. Zona de Produção Gráfica. 

 
 

Regras básicas para o seu bom funcionamen-
to: 
 

- Coloca a mochila no local indicado pelo 
funcionário; 

- Mantém o silêncio e evita brincadeiras; 
- Não consumas comidas nem bebidas; 
- Mantém o telemóvel desligado; 
- Faz a inscrição para utilização dos computadores; 
- Respeita o prazo de entrega dos livros requisitados (cinco dias úteis). 
- Para  utilizares os computadores  deves inscrever-te previamente e aguardar au-

torização do funcionário  responsável. 
 Ser-te-á entregue no início do ano um Guia do Utilizador com todas as  informa-
ções úteis sobre a BE/CRE. As regras também estão afixadas à entrada da Biblio-
teca. 

g. Usufruir de seguro escolar em todas as situações abrangidas pela legislação em 
vigor; 

h. Ter acesso ao seu Processo Individual, no caso de ser maior de idade. 

 
 

 
 

DEVERES GERAIS DOS ALUNOS 
 
Os Alunos têm o dever, sem prejuízo do disposto no artigo anterior e dos demais 
deveres previstos no Regulamento Interno do Agrupamento, de: 

a. Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral; 

b. Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no 
âmbito do trabalho escolar; 

c. Ser portador do cartão de estudante apresentando-o sempre que solicitado; 

d. Comparecer na aula com o material necessário para o bom desempenho da mes-
ma; 

e. Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino e 
aprendizagem; 



f. Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa; 

g. Respeitar o trabalho dos colegas e não perturbar o funcionamento das aulas e dos outros 
serviços; 

h. Respeitar as instruções do pessoal docente e não docente; 

i. Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola 
de todos os alunos; 

j. Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na Escola, bem como 
nas demais atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos; 

k. Respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade educativa; 

l. Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo 
com as circunstâncias de perigo para a integridade física e moral dos mesmos; 

m. Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobi-
liário e espaços verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos; 

n. Cumprir as instruções de segurança definidas na escola, em caso de inundações, incên-
dio e abalo sísmico; 

o. Pagar, na pessoa do respetivo Encarregado de Educação, no caso dos alunos menores de  
idade, os danos provocados, independentemente de qualquer sanção disciplinar aplicada; 

p. Não guardar o que não lhe pertence e entregar, com prontidão, às funcionarias dos blo-
cos os objetos encontrados; 

q. Permanecer na escola durante o seu horário letivo; 

r. Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração; 

s. Conhecer as normas de funcionamento dos serviços da escola e Regulamento Interno da 
mesma e cumpri-las integralmente; 

t. Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial  drogas, tabaco e bebi- 

das alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo  

das mesmas; 
 

u. Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou Enge-
nhos passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades 
letivas, ou poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a qualquer outro 
membro da comunidade educativa; 

v. Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, equipa-
mentos, programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas ou outras 
atividades formativas ou reuniões de órgãos ou estruturas da escola em que participe,  

 
 

        REFEITÓRIO 
 

Os alunos podem adquirir as senhas para almoço na escola em qual-
quer dia anterior à data em que pretendem a refeição, até às 16:00h 

Muito excecionalmente, em número reduzido e com multa de 0,30 €, 

no próprio dia até às 10 horas, impreterivelmente. 
O número de almoços corresponde no máximo a 10% do número de se-
nhas vendidas no dia anterior. Atingido este limite, não é permitido 
servir mais almoços. Por esta razão poderá haver alunos que ficam sem 
almoço. 

      As senhas custam 1,46 € para alunos sem escalão. Os alunos com 

escalão B pagam 0,73 € e é gratuita para os alunos com escalão A. 

Os alunos não deverão reservar refeição se não pretendem 
consumi-la. 
 

Na hora da refeição deverás: 
 

- Respeitar o teu lugar na fila; 
- Lavar bem as mãos; 
- Não brincar nem falar alto; 
- Não arrastar as cadeiras; 
- Não desperdiçar comida; 
- Manter uma atitude educada. 
Quando acabares de comer, coloca o teu tabuleiro no local próprio, 
deixa a mesa limpa e arrumada. 

           Horário de Funcionamento:  12h - 14h 
 

        POLIVALENTE 

É um espaço de lazer/ convívio, onde poderás também visitar exposi-

ções temporárias e assistir a outros eventos.  

A tua atitude neste espaço deve contribuir para manter um ambiente 

agradável  e limpo, onde todos se sintam bem.  

 

 



       PRIMEIROS SOCORROS 
 

Em caso de acidente deves dirigir-te ao funcioná-
rio mais próximo, que te encaminhará para o 
Posto dos Primeiros Socorros (Bloco E). 

 

       AUDITÓRIO 
 

Este espaço encontra-se no Bloco C e destina-se 
à dinamização de eventos  culturais. 

 
       BAR DOS ALUNOS 
 

Este serviço encontra-se no Bloco Polivalente.  
Deverás respeitar a fila e aguardar com calma, a tua vez, as-
sim serás mais rapidamente atendido. 
    

Horário :   09h00 -  12h00     e    14h00  -  17h.30 
 

Não te esqueças de respeitar a ordem de chegada, fazendo 
uma fila organizada. 

 
 

       REPROGRAFIA/PAPELARIA 
 

Estes serviços situam-se no Bloco Polivalente. Na reprografia é o 
local onde podes obter  fotocópias. Na papelaria podes comprar 
o teu material escolar a um preço reduzido e a senha para o al-
moço. 

Horário :   9h.00  -  17h.00 

exceto quando a utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja diretamente 
relacionada com as atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo profes-
sor ou pelo responsável pela direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso; 
 

w. Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem 
autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela direção da escola ou supervisão 
dos trabalhos ou atividades em curso, bem como, quando for o caso, de qualquer membro 
da comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que involuntariamente, 
ficar registada; 
 

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

y.  Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual; 
 

z.  Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à dignidade 
do espaço e à especificidade das atividades escolares, no respeito pelas regras estabeleci-
das na escola; 
 

aa. Zelar pela segurança dos seus haveres, valores e materiais de forma responsável e 
autónoma, devendo abster-se de trazer para a Escola objetos de  elevado valor material; 
 

bb. Não praticar jogos de fortuna e azar nas instalações escolares; 
 
cc. Não faltar às aulas, estando na Escola; 
 
dd. Não praticar qualquer outro ato ilícito; 
 

ee. Contactar o Diretor de Turma, em caso de necessidade ou urgência; não sendo o  
mesmo possível, o aluno deverá contactar um dos funcionários; 
 

ff. Cumprir sempre as normas definidas neste Regulamento Interno, durante as atividades 
organizadas dentro e fora da escola (…); 
 

gg. Ser leal para com (…)os membros da comunidade educativa; 
 

hh. Respeitar a propriedade e os bens de toda a comunidade educativa; 
 

ii. Cumprir (…) o Regulamento Interno; 

jj. Não adotar manifestações afetivas/emotivas que possam ferir suscetibilidades na co-
munidade escolar; 

kk. Utilizar linguagem adequada de modo a não ferir suscetibilidades na comunidade esco-
lar. 

 



ll. Manter uma postura correta dentro da sala de aula; 
 

mm. Abster-se de manifestar comportamentos agressivos ou violentos dentro das ins-
talações escolares; 
 

nn. Devolver, em bom estado, no final de cada ano letivo, os livros que recebeu, a 
título de empréstimo, da ação social escolar (ASE). 
 

oo. Colaborar corretamente com os colegas e professores; 
 

pp. Abster-se de comer e mastigar pastilhas elásticas; 
 

qq. Respeitar o seu lugar sentado durante o decurso das aulas, só podendo levantar-se 
com autorização do professor. 

 

ECO-CÓDIGO DA ESCOLA 

Outro dever importante para garantires o teu futuro é para com o Ambiente. 

Respeita-o! 

  
Torneiras a pingarem? Temos que as fechar. 

Para a água não acabar temos que a poupar. 

No oleão, o óleo vamos depositar, para o 
ambiente não o sujar e em biodisel se trans-
formar. 

Separar o lixo para o ambiente não correr 
risco.  

Vamos todos reciclar e o ecoponto utilizar. 

Proteger e reciclar! O Planeta vai gostar! 

A natureza temos que proteger, para com 
saúde viver. 

As luzes apagar para a energia não gastar. 

Para termos um Planeta mais verde e agradável muitas plantas vamos  plantar. 

Árvores plantar para o oxigénio aumentar. 

As plantas regar para os espaços verdes melhorar. 

Se o Planeta quer proteger, ao Eco – Código deverá obedecer. 

Depois de tudo isto praticar já do Planeta sabemos cuidar. 

SEGURO ESCOLAR 
 
Funciona em complemento do subsistema de saúde (Regulamento do Se-
guro Escolar aprovado pela Portaria nº413/99 e Despacho Conjunto  
Nº115/97) e cobre qualquer acidente desde que ocorra: 

·Nas instalações da Escola no decurso de qualquer atividade; 

·No trajeto entre a residência, desde que se verifique no período de tem-
po imediatamente anterior  ao início da atividade escolar ou posterior ao 
seu termo, dentro do tempo considerado necessário para o aluno percor-
rer a distância entre o local de saída e o acidente. 

·Fora da Escola nas atividades que constam do plano anual e que, são 
aprovadas em Conselho Pedagógico. 

 

NÃO ABRANGE: 
 
a) deslocações em transporte público, que é da responsabilidade da 
entidade transportadora; 
b) deslocações no trajeto habitual casa/escola/casa em veículo moto-
rizado/ bicicleta.; 
c) atos de violência. 
 
Todos os acidentes têm de ser comunicados ao ASE e ao Diretor de 
Turma, para que seja elaborado um inquérito. 

 

ATENÇÃO: 
 

1. Não são considerados acidentes escolares os que resultam do não   
cumprimento das normas indicadas no Regulamento Interno. 
2.  Na Escola não se pode administrar qualquer tipo de medicamento, sal-
vo os já prescritos pelo médico assistente e da responsabilidade do(a) En-
carregado(a) de Educação. 
 



SERVIÇOS E OUTROS ESPAÇOS 
 

PORTARIA 
É o local que te dá acesso ao espaço escolar  sendo necessário mostrar  

o cartão de estudante ou caderneta do aluno, sempre que solicitado. 

RECEÇÃO 

Situa-se no Bloco Polivalente (Central). Aqui podes obter orientação pa-
ra os restantes serviços na escola. 

SECRETARIA 

Situa-se no Bloco Polivalente e é o local onde podes tratar de documen-
tos relativos à tua vida escolar. 

Horário:     2ª,4ª e 6º feira:  09.30h  -  16.30 h   

                 3ª– das 9:30-12:00;  

                 5ª das 14:00 às 16:30 h 

(Meses de julho e agosto  - Horário a afixar) 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ASE) 

Este Serviço funciona nos Serviços Administrativos.  Informa-te sobre as 
condições de aplicação das medidas de ação escolar, da responsabilidade 
do Ministério de Educação nas modalidades de: apoio escolar, alojamento e 
auxílios económicos (despacho nº 20956/2008). 

Horário : IGUAL AO DA SECRETARIA 

 

AUXÍLIOS ECONÓMICOS  

Os auxílios económicos destinam-se a subsidiar os alunos inseridos 
em agregados familiares cuja situação económica determina a ne-
cessidade de comparticipações para fazer face aos encargos com re-
feições, livros e outro material escolar bem como atividades de com-
plemento curricular. 

 

SALA DE AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Neste espaço deves: 

 

･ Comparecer pontualmente. 

 

･ Entrar e sair ordenadamente. 

 

･ Trazer e manter sempre organizado o caderno diário e o material necessário a cada dis-

ciplina. 

 

･ Estar atento e participar nas atividades da aula ordenadamente. 

 

･Colaborar na manutenção das salas, mantendo-as limpas e não estragando o mobiliário. 

 

･ Manter o telemóvel, ou equipamento semelhante sempre desligado e dentro da mochila-

pasta.  

 

･ Não comer, não mascar pastilha elástica, não usar boné/gorro. 

 

･ Não sair do  teu lugar sem a autorização do Professor. 

 



REGIME DE FALTAS 
Ser-te-á  marcada falta sempre que: 
 

 ●  Não compareceres às aulas. No prazo de três dias úteis subsequentes à falta, 
o teu Encarregado de Educação tem que justificar a falta através de e-mail envi-
ado ao Diretor de Turma ou utilizando a Caderneta Digital. Em caso de doença 
prolongada (mais de cinco dias úteis) deves entregar justificação médica; 
 
 ●  O teu comportamento perturbar o normal funcionamento da aula, o professor 
poderá mandar-te sair da mesma, marcando-te a respetiva falta injustificada, da 
qual será dado conhecimento ao Diretor de Turma e este, por sua vez,  ao teu 
Encarregado de Educação; 
 
 ●  Chegares atrasado(a) às atividades; 
 
 ●  Não fores portador do material necessário a cada disciplina, pois à 3ª falta de 

material ser-te-á marcada falta de presença (com prévio aviso ao teu Encar-
regado de Educação). 

 
 
Nota: A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas constitui uma violação 

dos deveres de frequência e assiduidade podendo determinar a retenção do 
aluno. 

 

REGIME  DISCIPLINAR 

 
Se o teu comportamento contrariar as normas constantes do Regulamento Interno 

do Agrupamento, revelando-se perturbador do funcionamento normal das atividades 
da escola, poderás ficar sujeito a medidas educativas disciplinares: 

 

･ Medidas corretivas 

a) Advertência; 
b) Ordem de saída da sala de aula; 
c) Realização de tarefas e atividades de integração escolar; 
d) Condicionamento no acesso a espaços escolares ou na utilização de certos 

materiais; 
e) Mudança de turma. 
 

･ Medidas disciplinares sancionatórias 

a)  Repreensão registada; 
b) Suspensão da escola até 3 dias úteis; 
c) Suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis; 
d ) Transferência de escola. 
e ) Expulsão da escola. 
 
 

Nota: Qualquer dano provocado na Escola pelo Aluno será pago pelo Encarregado 
de Educação. 

 

 


