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SECÇÃO III - DIREITOS 
 

Artigo 84.º 
Direitos dos alunos 

1. Sem prejuízo dos princípios consagrados no Estatuto do Aluno dos Ensinos 

Básico e Secundário, qualquer aluno tem o direito de: 

a) Ser respeitado por professores, funcionários e colegas; 

b) Participar e acompanhar o desenvolvimento e concretização do projeto 

educativo e regulamento interno da escola através dos seus representantes legalmente 

eleitos para o efeito; 

c) Beneficiar  de  ações  de  discriminação  positiva no  âmbito  dos  serviços do 

S.A.S.E. e nas medidas de apoio educativo adequadas às suas necessidades educativas; 

d) Ser informado do modo de organização do seu plano de estudos ou curso, 

programa e competências essenciais de cada disciplina bem como dos respetivos 

critérios de avaliação adotados; 

e) Ver respeitada a confidencialidade dos elementos constantes do seu processo 

individual, tanto no que respeita a aspetos de natureza pessoal como aos que se 

relacionam com a sua família; 

f) Apresentar críticas construtivas, sugestões e alternativas respeitantes ao 

funcionamento da escola; 

g) Ser ouvido pelos professores, pelo diretor de turma e pelos órgãos de 

administração e gestão da escola em todos os assuntos que lhe digam respeito; 

h) Organizar e participar em iniciativas que promovam a sua formação e 

ocupação de tempos livres; 

i) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade 

física e moral; 

j) Conhecer o regulamento interno da escola; 

k) Frequentar recreios, sala de convívio, bufete, refeitório, papelaria, biblioteca  

e reprografia; 

l) Eleger e ser eleito para órgãos, cargos e demais funções de representação no 

âmbito da Escola nos termos constantes da legislação em vigor; 

m) Possuir um diretor de turma ou coordenador pedagógico, que o represente 

junto dos restantes professores e que contacte mais diretamente com os encarregados de 

educação; 
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n) Usar as instalações sanitárias desde o primeiro tempo letivo até ao último, 

preferencialmente no intervalo; 

o) Não apanhar faltas caso o professor chegue atrasado, sem aviso prévio. 

p) Receber as suas fichas de avaliação devidamente corrigidas, antes da 

realização das seguintes; 

q) Não ter mais do que uma ficha de avaliação por dia e, caso tal aconteça, 

receber uma justificação plausível por parte do docente; 

r) Não ser perturbado por sons estranhos exteriores ao recinto da sala de aula; 

s) Usufruir da máxima segurança relativamente ao vestuário quando estão nas 

aulas de Educação Física; 

t) Ser atendido no gabinete médico com a máxima urgência e/ou encaminhado 

para o serviço de urgência; 

u) Usufruir da biblioteca durante todo o  horário de expediente da  mesma; 

v) Utilizar os multimédia no decurso do horário de  expediente da  biblioteca 

logo que devidamente acompanhado por um docente do estabelecimento de ensino; 

w) Ter uma mesa e uma cadeira em cada sala de aula; 

x) Ter o sumário escrito no quadro e/ou ditado (3º Ciclo); 

y) Usufruir dos serviços prestados pela reprografia; 

z) Solicitar ao diretor de turma, através do seu delegado, a realização de 

reuniões de turma para apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da 

turma; 

aa) Usar computador pessoal, ou outro suporte, sempre que seja 

pedagogicamente necessário. 

bb) Dispor de um cacifo individual onde  possa guardar ou deixar material 

escolar durante o dia de aulas, mediante pagamento de caução e obedecendo ao 

regulamento de utilização do mesmo. 

2. Pode o conselho executivo ou a assembleia de escola decidir sobre o 

reconhecimento do mérito aos melhores alunos. 

3. A atribuição de prémios, referidos no número anterior, é da responsabilidade 

do órgão que o promove ou de ambos. 

4. Os  critérios, para o  reconhecimento do  referido no  número  1  do  presente 
artigo, são alvo de regulamentação própria. 
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SECÇÃO IV - DEVERES E FUNÇÕES 

 
Artigo 89.º 

Deveres dos alunos 

1. Sem prejuízo do disposto no Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e 

Secundário, qualquer aluno tem a obrigação de: 

a) Respeitar os professores, funcionários, colegas e os espaços físicos da Escola; 

b) Ser pontual, assíduo e responsável por todas as tarefas que lhes forem 

atribuídas; 

c) Participar  nas  atividades desenvolvidas pela  Escola; 

d) Respeitar o exercício do direito à educação   e ensino dos outros alunos; 

e) Preservar a sua saúde, pelo que não será permitido o uso de tabaco, de  

bebidas alcoólicas e estupefacientes; 

f) Não transportar consigo quaisquer objetos ou materiais que possam causar 

danos físicos a terceiros; 

g) Dirigir-se à sala de aula pontualmente; 

h) Sempre que chegar após o início dos trabalhos da aula justificar o motivo   do 

atraso; 
 

i) Trazer  sempre  o material  necessário  para as aulas; 

j) Trazer diariamente o cartão de estudante devidamente preenchido, atualizado 

e em bom estado de conservação, assim como a caderneta do aluno; 

k) Cumprir as regras de limpeza e arrumação das salas de aula e das restantes 

instalações da escola, utilizando os recipientes para o lixo; 

l) Não comer nem mascar nas salas e corredores; 

m) Não utilizar o telemóvel ou outros dispositivos audiovisuais que possam 

prejudicar o normal funcionamento das aulas; 

n) Não permanecer junto às salas nos seus tempos livres de modo a não 

perturbar o funcionamento normal das aulas; 

o) Não entrar na sala de aula antes do professor e sair sempre antes dele; 

p) Não riscar mesas, cadeiras, paredes, vidros e  pavimentos; 

q) Não utilizar tinta corretora; 

r) Jogar  à  bola só  no espaço aventura ou espaços apropriados. 

s) Não trazer acompanhantes para a escola; 



Escola Básica Integrada de Ponta Garça 

Regulamento Interno 2016/2019 

 

 

t) Seguir as orientações dos docentes no tocante ao seu processo de ensino/ 

aprendizagem; 

u) Não abandonar a escola no decurso das atividades letivas  a  não  ser 

mediante a apresentação da autorização do encarregado de educação; 

v) Respeitar as filas da papelaria, refeitório, bufete, reprografia, secretaria e 

telefone; 

w) Justificar as faltas no prazo de cinco dias úteis após o dia da falta; 

x) Zelar pela própria imagem e postura dentro do recinto escolar (vestuário 

adequado; linguagem corporal;…); 

y) Não estar sem camisa na escola; 

z) Não usar barrete ou boné dentro da sala de  aula,  salvo  situações  

excecionais devidamente autorizadas pelos docentes; 

aa)  Não  entrar  caracterizado  na  escola  a  não  ser  em  época  própria      (Ex. 

Carnaval); 

bb) Não gritar nem falar de forma que perturbe o normal funcionamento das 

aulas  ou  dos transeuntes; 

cc) Utilizar linguagem e atos adequados em todo o recinto escolar; 

dd) Não correr nos corredores; 

ee) Não  mexer nas cortinas, janelas e  projetores multimédia; 
ff)  Cumprir as demais normas e  princípios deste regulamento  interno. 

2. Todo e qualquer dano causado nos bens móveis e imóveis desta unidade 

orgânica, o infrator fica sujeito ao pagamento do dano ou danos na sua totalidade que 

entrará no fundo escolar e incorre nas medidas disciplinares preventivas e de integração 

ou sancionatórias previstas no presente regulamento e no Estatuto do Aluno dos  

Ensinos Básico e Secundário. 
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Artigo 90.º 

Infrações disciplinares 

1. Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, são considerados atos 

condenáveis por incumprimento dos deveres os seguintes procedimentos por parte dos 

alunos: 

a) Não obedecer aos professores e demais funcionários; 

b) Danificar os estores/instalações desportivas; 

c) Mexer nos instrumentos musicais/desportivos sem autorização do professor; 

d) Partir vidros, torneiras, ferramentas e máquinas; 

e) Escrever nas mesas, cadeiras, paredes; 

f) Fazer barulho e perturbar o bom funcionamento do  refeitório; 

g) Jogar junto dos blocos; 

h) Pisar relvados; 

i) Brincar com as cadeiras; 

j) Espreitar para as salas de aula; 

k) Subir ou descer aos telhados e e demais estruturas; 

l) Estragar comida, os canteiros e os "placards" e/ou a informação neles contida; 

m) Fazer mau uso das instalações sanitárias; 

n) Atirar o lixo para o chão; 

o) Não respeitar qualquer elemento da comunidade escolar; 

p) Fumar no recinto escolar; 

q) Sair pelos gradeamentos; 

r) Romper redes; 

s) Proferir "palavrões"; 

t) Danificar trabalhos expostos; 

u) Apresentar-se na sala de aula sem material didático necessário à efetiva 

participação na aula de forma reiterada e injustificada; 

v) Apresentar-se na sala de aula após o início dos trabalhos de forma reiterada e 

sem justificação para o atraso; 

x) Fazer mau uso das instalações desportivas; 

y) Outros comportamentos que não permitam regras de boa convivência no 

espaço escolar. 
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Artigo 91.º 

Medidas educativas disciplinares 

1. O Decreto Legislativo Regional n.º 12/2013/A, de 23 de agosto (Estatuto do 

Aluno dos Ensinos Básico e Secundário) regulamenta no seu capítulo VII, secção I a 

aplicação de medidas educativas disciplinares preventivas, de integração e 

sancionatórias numa dimensão de regulação da convivência e da disciplina por forma a 

assegurar a plena consensualização das regras de conduta na comunidade educativa. 

2. São medidas disciplinares preventivas e de integração as seguintes: 

a) A advertência; 

b) A ordem de saída da sala de aula; 

c) As atividades de integração na escola; 

d) O condicionamento no acesso a determinados espaços escolares ou na 

utilização de materiais e equipamentos específicos, sem prejuízo daqueles que se 

encontrem afetos a atividades letivas; 

e) A mudança de turma. 

3. São medidas disciplinares sancionatórias: 

a) A repreensão; 

b) A repreensão registada; 

c) A suspensão da escola até 3 dias úteis; 

d) A suspensão da escola de 4 a 10 dias úteis; 

e) A transferência de escola; 

f) A expulsão da escola. 

4. Ordem de saída da sala de aula: 

4.1. A ordem de saída da sala de aula é uma medida de carácter excecional, a 

utilizar pelo professor em situações que, fundamentadamente impeçam o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, exceto pré-escolar e 1º ciclo. 

4.2. O docente que ordenar a saída de um aluno da sala de aula deverá adotar os 

seguintes procedimentos: 

a) Providenciar  para  que  o  encaminhado  para  um  espaço  da  escola  onde 
desenvolverá uma atividade de carácter pedagógico socorrendo-se, neste caso, do 

contributo de um auxiliar de ação educativa que deve acompanhar o aluno até ao local 

designado indicado pelo conselho executivo; 
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b) Registar a falta ao aluno no programa informático próprio, com exceção dos 

alunos que regressam à sala depois de terminada a atividade  proposta; 

c) Certificar-se que o aluno cumpriu as ordens dadas e executou com 

responsabilidade as tarefas que lhe foram atribuídas analisando com detalhe o trabalho 

desenvolvido e corrigindo necessário; 

d) Redigir uma participação escrita da ocorrência que deve entregar ao  diretor 

de turma, até 24 horas após o sucedido, para ser comunicada pelo diretor de turma ao 

encarregado de educação e para os efeitos disciplinares e de adequação do plano de 

trabalho individual entendidos como convenientes. 

5. Atividades de integração na escola: 

5.1. As atividades de integração na comunidade educativa consistem no 

desenvolvimento de tarefas de carácter pedagógico que contribuam para o reforço da 

formação cívica do aluno e com vista ao desenvolvimento equilibrado da sua 

personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena 

integração na comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas 

aprendizagens. 

5.2. Consideram-se tarefas de integração na escola as seguintes: 

a) Trabalhos a realizar na biblioteca para os quais seja solicitado; 

b) Serviço no refeitório e bufete; 

c) Serviços de jardinagem; 

d) Auxílio na manutenção dos blocos (limpeza de sanitários, limpeza de mesas 

cujo tampo se encontre riscado, etc.); 

e) Recolha de papéis no espaço exterior da escola; 

f) Prestar ajuda na organização do material de Educação Física; 

g) Elaborar trabalhos de pesquisa/investigação que abordem temáticas relativas 

aos deveres que o aluno não cumpriu; 

h) Prestar apoio aos docentes nas tarefas incluídas no plano anual de atividades; 

i) Outras tarefas determinadas pelo conselho executivo; 

6. O uso abusivo de objetos, mesmo que de uso pessoal, que prejudiquem o 

normal funcionamento das aulas serão retirados ao aluno e entregues no conselho 

executivo. 
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7. Os materiais entregues no conselho executivo deverão ser entregues ao 

encarregado de educação ou ao aluno, dependendo da gravidade da situação, em datas 

estabelecidas para o efeito. 

8. O material danificado de forma propositada pelo não cumprimento das regras 

estabelecidas no presente regulamento, implica a reposição do mesmo. 

9. Ocorrida uma situação nos termos do anterior, caso o aluno beneficie de 

Serviço de Ação Social Escolar, este ficará suspenso até a escola ser ressarcida pelos 

estragos provocados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


