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SECÇÃO III - DIREITOS 

 
 

Artigo 86.º 
Direitos dos pais e encarregados de educação 

Relativamente às formas de participação dos pais e encarregados de  educação  

no sistema educativo dos alunos, é-lhes reservado o direito de: 

a) Eleger e ser eleito para os órgãos de gestão escolar, de acordo com a lei; 

b) Assistir a  atividades extracurriculares dos seus  educandos  quando  para   tal 
forem convocados; 

c) Ser informado sobre a legislação e normas que lhe digam respeito; 

d) Ser informado sobre a assiduidade, comportamento e aproveitamento escolar 

do seu educando após cada um dos momentos de avaliação e, entre estes, no dia e hora 

da semana determinados para o efeito; 

e) Ter acesso a informações relacionadas com o processo educativo do seu 

educando; 

f) Recorrer e ser atendido pelos órgãos de gestão, sempre que o assunto a tratar 

ultrapasse a competência do professor titular de turma e do diretor de turma, por motivo 

inadiável; 

g) Organizar-se em associação que o represente junto dos  órgãos  competentes  

e zele pelos seus interesses e do(s) seu(s) educando(s),  cujo  organismo  deve  ser 

dotado  de  apoio administrativo, logístico e de instalações para arquivo e reuniões; 

h) Participar em visitas de estudo do seu educando, desde que previsto na 

planificação da visita. 
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SECÇÃO IV - DEVERES E FUNÇÕES 

 
 

Artigo 88.º 
Deveres dos pais e encarregados de educação 

1. Dar apoio moral, para ajudar o educando a ultrapassar as dificuldades que lhe 

possam surgir na sua vida escolar. 

2. Incentivar o aluno a preparar-se para o futuro. 

3. Consultar os manuais e cadernos do seu educando, pois ambos poderão 

partilhar conhecimentos e refletir sobre temas em estudo. 

4. Verificar a apresentação dos cadernos e incentivar a organização e asseio dos 

mesmos. 

5. Questionar o seu educando sobre a matéria dada diariamente em cada 

disciplina e pedir-lhe para falar sobre o que aprendeu. 

6. Confirmar a realização dos trabalhos propostos para casa, perguntando-lhe 

sobre o que foi pedido para fazer em cada área disciplinar. 

7. Verificar se a pasta do seu educando tem todo o material necessário para o dia 

seguinte. 

8. Controlar as datas para a realização de fichas de avaliação. 

9. Confirmar as horas de saída e entrada na escola. 

10. Consultar a caderneta do seu educando diariamente. 

11. Justificar as faltas do seu educando, quando for caso disso e procurar saber  

as razões das faltas injustificadas. 

12. Controlar as horas de deitar e levantar, certificando-se que o seu educando 

tem o número de horas de sono que a sua idade exige. 

13. Conhecer os direitos e deveres do seu educando e discuti-los com ele. 

14. Contactar frequentemente com o diretor de turma, no período reservado ao 

atendimento. 

15. Na impossibilidade de realizar contactos com o diretor de turma no horário 

indicado para o efeito, deverá o encarregado de educação procurar acordar uma hora 

conveniente a ambos. 

16. Devem os encarregados de educação dar a conhecer ou relembrar aos seus 

educandos o regulamento interno da Escola Básica Integrada de Ponta Garça. 


