
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes:  

Projeto Educativo e Regulamento Interno da Escola  

Estatuto do Aluno 

Demais legislação em vigor 

 

 

   

Pendão ou estandarte que vai  à 

frente do cortejo 

Estandarte que se levava  outrora à 

frente das tropas 

 

GUIÃO EPTPP 

INTERVENÇÃO EDUCATIVA 

 

Guia para o conhecimento e 

o cumprimento por alunos, 

docentes e funcionários da 

Escola. 

 

 
Luís Socorro 



0 - Início do ano Datas Responsabilidade Atividades 
a) Alunos 

1. Arranque do ano letivo 
para turmas existentes 

2ª Semana 
Setembro 

Diretor Pedagógico 
Diretor de Curso 
Diretor de Turma 

Professores 

Retrospetiva do trabalho no ano anterior. 
Indicativos de melhoria 
Informação sobre resultados do EQAVET 

1. Integração novos alunos 
Cerimónia de receção 

2ª Semana 
Setembro 

Diretor 
Diretor Pedagógico 

Diretor de Curso 
Diretor de Turma 

Professores 

Boas Vindas 
Apresentação das normas de funcionamento, 
regulamento interno e o Projeto educativo da 
Escola. Informação sobre os direitos e deveres de 
todos os atores educativos. Expectativas iniciais. 
Apresentação de trabalhos realizados pelos 
alunos dos anos anteriores como forma de 
integrar. Informações sobre o EQAVET  

b) Professores e outros 
colaboradores 

 
Datas Responsabilidade Atividades 

1. Receção docentes eventuais 

1setembro 
17H30 

Diretor Pedagógico 
Coordenadora 
Pedagógica 
Coordenadora 
Curso 

Assinatura contrato de prestação de serviço 
docente e respectivo anexo que deve ser 
assinado pelo Diretor, e o Docente. 
Informação sobre o regulamento interno da 
Escola designadamente direitos e deveres. 
Informação pelo Diretor de assuntos que 
considere relevantes para o desempenho dos 
docentes. 
Informação sobre horários e matérias a lecionar. 
EQAVET 

2. Receção docentes efetivos 

1setembro 
14H00 

Diretor Pedagógico 
Coordenadora 
Pedagógica 
Coordenadora 
Curso 

Informação pelo Diretor de assuntos que 
considere relevantes para o desempenho dos 
docentes. 
Informação sobre horários e matérias a lecionar. 
Deve ser disponibilizada aos alunos toda a 
informação relativa a procedimentos 
administrativos (propinas, subsídios, etc.). 
EQAVET    

3. Reunião com funcionários e 
outros colaboradores 

18setembro 
10H30 

Diretor / 
Subdiretor 
Secretario Direção 
Diretores Turma 

Orientações gerais param os trabalhos do 
próximo ano letivo 
Interligações docentes / secretaria 
EQAVET 
Preparação das reuniões com Pais e EEs e com a 
AE. 

4. Reunião FCT 

18setembro 
17H30 

Docentes FCT 
Diretor Pedagógico 
Coord. FCT 
Secretário Direção 

Análise da forma como decorreu o ano anterior, 
sob documento elaborado pela Cord. Curso com 
os contributos dos docentes envolvidos. 
Abordagem ao trabalho a desenvolver durante 
ano à luz dos conceitos EQAVET. 

5. Reunião com Associação de 
Estudantes 

22 
Setembro 
17H30 

Secretário Direção 
Membros AE. 
Diretores de turma 

Análise dos trabalhos do ano anterior 
Contributos para o plano  atividades presente 
ano letivo. 
EQAVET 

6. Conselho consultivo da 
Escola 

28 
Setembro 
17h30 

Membros do CC 
 

Análise da Situação da Escola 

7. Reunião com Encarregados de 
Educação 

12 a 19  
Outubro 
17H30 por 
turmas 

Diretores de Turma 
Docentes 
Pais e Encarregados 
Educação 
Psicologia 

Informações sobre a situação da Escola  
Envolvimento dos Pais e EEs na vida da Escola – 
analisar formas 
EQAVET 
Proposta de formação de Associação de pais 
 



 

1- Serviços Educativos Datas Responsabilidades Atividades 

1. Descrições Modulares 

 
. 

Até 
20Setembro 

Diretores/as de 
Turma 
Coordenadora 
Pedagógica 

Os professores devem registar no 
Sistema de Gestão Escolar as 
descrições modulares de todos os 
módulos que vão lecionar no decorrer 
do ano letivo. O campo conteúdos 
não deve possuir mais de 228 
caracteres. Este registo deve ser feito 
no início do ano letivo. A 
coordenação pedagógica 
monitorizará a execução deste 
procedimento 

2. Sumários 

Dia em que 
se realizou 
a aula ou a 
FCT 

Docentes  
Diretores de Turma 
Coordenadora 
Curso 
Coordenadora 
Pedagógica 

REALIZAÇÃO DE SUMÁRIOS 
 
Na realização dos sumários os 
professores deverão ter em 
consideração o seguinte: 
No início de cada módulo, deve 

constar os critérios de avaliação, 
formas de avaliação e apresentação 
dos conteúdos do módulo-. 
 No decorrer do módulo o professor 

deve fazer refletir os conteúdos do 
programa da disciplina / módulo e das 
respetivas planificações nos sumários 
e sumariar pelo menos um momento 
de avaliação por módulo. 
No final de cada módulo deve 

constar a entrega e correção de teste 
/ trabalho de avaliação e a auto- 
avaliação e heteroavaliação. 
Outras Observações 

- O sumário deve ser o mais 
específico possível, contendo os 
conteúdos abordados ou atividades 
realizadas de forma pormenorizada. 
- Deve sempre confirmar se o número 
do módulo é o correspondente aos 
conteúdos sumariados. 
- Só deverá ser iniciado um novo 
módulo, quando o anterior estiver 
concluído. 
O sumário deve ser registado no final 
da própria aula ou se tal não for 
possível até às 24Horas do dia da 
aula. 
Só por motivos justificado e por 
solicitação escrita ao órgão direção 
pedagógica  é que será possível fazê-
lo mais tarde. 

 

 
3. Testes e outras avaliações 

Marcadas 
previamente 

pelo/a 
Docente 

Docente 
Coordenadora 

Curso 
Coordenadora 

Pedagógica 

1. Os testes e outros momentos de 
avaliação deverão ser marcados 
com, pelo menos uma semana de 
antecedência, não devendo os 
alunos realizar mais do que uma 
ação de avaliação no mesmo dia.  
2. Nos livros de ponto do SGE e na 
Agenda da página WEB haverá um 

8. Plano de Atividades 

27 
Setembro 

Coordenadora 
Pedagógica 
Secretário Direção 
Diretores de 
Turma  
 

Informação sobre o modo de funcionamento 
(regulamento) 
Prazos 
Definição de datas previstas para realização dos 
pontos altos. ( eventos de escola) 



calendário onde Diretor de Turma 
ou o professor, obrigatoriamente 
marcará a data dos testes e outras 
atividades.  
3. A realização das avaliações e a 
divulgação de resultados deverão 
ser feitas na aula da disciplina, no 
horário previamente acordado no 
plano de avaliação. 
4. Cada avaliação terá de ser 
entregue antes da realização da 
seguinte, bem como a informação 
qualitativa de outros instrumentos 
de avaliação.  
5. Todos os testes ou provas de 
avaliação realizados num 
determinado período letivo têm de 
ser entregues durante esse 
período.  
6.Nos testes, para além da 
completa identificação da prova, 
constará sempre a sua 
classificação nos termos definidos 
nos regulamentos dos cursos 
correspondentes. 
 7.Os professores deverão dar a 
informação adequada aos alunos, 
sobre a avaliação que foi alvo a sua 
prova. 

4. Acompanhamento e 
Monitorização 

 

 

Ao longo do 
ano letivo. 

Docente 
Diretor/a Turma 
Coordenadora 

Curso 
Coordenadora 

Pedagógica 
Diretor Pedagógico 
Psicóloga da Escola 

 

Final de módulo: 

No final de cada módulo e no final 
do ano letivo deve ser feito um 
levantamento da opinião dos 
formandos sobre o decorrer da 
ação e sobre o desempenho da 
equipa docente que integrará o 
Plano de Ação de Melhoria. 
Acompanhamento ao longo do 
ano. 

 Ao longo de todo o ano lectivo 
deve ser feito um acompanhamento 
administrativo da assiduidade dos 
alunos, confirmando a coerência 
entre as folhas de presença e as 
faltas marcadas no SGE. Tarefa, 
essa, supervisionada pelo DT. 
Desistência de alunos 

 Sempre que um aluno expresse o 
desejo de desistir do curso o Diretor 
de Turma deve utilizar todos os 
meios ao seu alcance, inclusive 
junto da família, para perceber os 
motivos da desistência e prevenir o 
seu abandono, recorrendo se 
necessário ao apoio da Psicóloga 
da Escola.  
Caso o aluno mantenha a intenção 
de desistir, deverá ele próprio ou o 
seu Encarregado de Educação 
preencher a ficha de comunicação 
de desistência que será 
acompanhada por uma informação 
do/a DT, da Coordenadora 
Pedagógica e da psicóloga da 
Escola. Este procedimento tem por 
finalidade garantir e evidenciar que 
todos os esforços foram feitos para 
evitar a desistência. 
 Após despacho do Diretor a 
Secretaria eliminará da folha de 



registo em papel o referido aluno e 
anulará a matrícula, procedendo à 
alteração no SGE. 

5. Recuperação de 
módulos/Reposição faltas 

 

Ao longo do 
ano letivo 

Docente 
Diretor/a Turma 
Coordenadora 

Curso 
Coordenadora 

Pedagógica 

 

A Escola dispõe de um programa 
para assegurar a possibilidades de 
recuperação de módulos / 
reposição de aula em falta dos 
alunos, em conformidade com o RI. 
O programa funciona, no período 
normal de aulas e é assegurada 
pelos professores e f e t i v o s  
d a  E s c o l a . Tem 3 períodos 
suplementares correspondentes 
com os períodos de interrupção 
letiva. 
Para o bom funcionamento do 
programa, os professores das 
várias disciplinas/ módulos, 
deverão deixar em local a definir 
pelo DT os materiais pedagógicos 
adequados para que os alunos 
possam trabalhar, acompanhado do 
respetivo plano de recuperação do 
módulo ou plano de reposição de 
aulas dos alunos com excesso de 
faltas. 
Os professores que acompanham 
os alunos nas respetivas atividades 
devem efetuar o respetivo sumário, 
ou em alternativa, registar o 
sumário no Plano para que o 
Professor titular faça o sumário. 

 
Sempre que um aluno não conclua 
com sucesso um módulo, este deve 
ser recuperado no prazo máximo de 
15 dias após a sua conclusão.  
Se esgotadas as três tentativas o 
aluno não superou o módulo deve a 
situação ser reportada à 
Coordenação Pedagógica que 
determinará as medidas a tomar para 
promover o sucesso do aluno. 
 
Se apesar de tudo se justificar serão 
aplicadas sanções de acordo com o 
regulamento interno. 
 
A avaliação de todos os módulos 
recuperados deve ser lançada no 
Sistema de Gestão Escolar, não 
esperando pelo final do período para 
lançar. O conselho de turma seguinte 
validará essa avaliação. 

A coordenação pedagógica 
realizará mensalmente um controle 
da progressão modular e 
levantamento de módulos em 
atraso, que comunica ao Diretor 
Pedagógico e divulga junto de toda 
Comunidade 

6.Atividades a inserir no Plano 
 

Até 27 de 
Setembro  

 

 
No início do ano letivo o Docente 
Promotor da atividade elabora uma 
proposta que entrega à 
Coordenadora Pedagógica para 
aprovação. 
A proposta deverá ser elaborada no 
documento próprio.  
(De acordo com os Estatutos da 
Escola no seu artigo 6º a) compete ao 



Órgão Direção a aprovação do Plano 
de Atividades Anual.  
Para as atividades de 2 ou mais dias, 
o promotor elabora atempadamente o 
Termo de Responsabilidade ao qual 
anexa o programa da atividade, 
enviando para o encarregado de 
educação autorizar e assinar. 
Caso haja necessidade de contratar 
os serviços de transporte ou outro os 
promotores requisitam aos SA. 
O professor requisita aos SA as 
credenciais necessárias à realização 
das atividades 
 
Após a realização da atividade, o 
professor deverá entregar, no prazo 
máximo de 8 dias, ao diretor de 
turma: 

 Texto em formato de notícia 
+ 2 fotografias (mínimo) - 
lançar na página Web; 
Relatório da atividade 
(Reg.03), juntamente com 
programa da atividade e 2 
fotografias (mínimo) por e-
mail; 
 Entregar respostas ao 
inquérito de satisfação feito 
aos alunos. 
(Quest_01_Atividades)  
 

A Coordenação Pedagógica deve 
monitorizar o desenvolvimento do 
plano de Atividades, realizando um 
relatório do progresso no final de 
cada período lçetivo e um relatório 
final em Julho. 

7. Visitas de Estudo 

Ao longo do 
ano letivo
  

 

Docente 
Diretor/a Turma 
Coordenadora 

Curso 
Coordenadora 

Pedagógica 

1. As visitas de estudo, devem estar 
previstas no plano anual de 
atividades.  
2. Só deverão ser autorizadas visitas 
de estudo não previstas no plano 
anual de atividades a título excecional 
e nos casos em que não era possível 
considerá-las.  
3. As visitas de estudo, por regra, 
deverão realizar-se sem prejuízo das 
atividades letivas.  
4. As visitas de estudo serão 
autorizadas pelo Diretor, sob proposta 
da Coordenadora Pedagógica, após 
apreciação da ficha de planificação a 
qual deve mencionar entre outras 
informações: dia, local, horário de 
partida e de chegada, objetivos, 
número de alunos envolvidos e 
respetivas turmas, meios de 
transporte a usar, custo previsível.  
5. Após a visita, o professor 
responsável deve apresentar um 
relatório ao Diretor.  
6. Tendo em conta as 
disponibilidades orçamentais poderá 
ser solicitada aos pais ou 
encarregados de  Educação uma 
comparticipação nos custos da visita 
de estudo.  
7. É sempre obrigatória a autorização 
dos pais ou encarregado de 



educação para que um aluno possa  
participar numa visita de estudo.  

5. Salas de Aula 
Ao longo do 
ano letivo 

Docentes 
Coordenadora 

Curso 
Coordenadora 

Pedagógica 
 

Em conformidade com o 
Regulamento Interno da Escola, o 
professor, em cada aula, deve: 
 
1.Levantar as chaves da sala de aula 
na Secretaria, antes de cada aula; 
2. Ser o primeiro a entrar na sala de 
aula; 
3.Registar no SGE qualquer anomalia 
detetada e chamar o funcionário de 
serviço à ala para repor a situação. 
 4. Efetuar o registo do sumário e a 
marcação de faltas nos primeiros 10 
minutos de aula.*** 
5.Deve ser o último a sair da sala, 
assegurando uma saída organizada 
dos alunos e que a mesma fica limpa 
e arrumada devendo deixar a porta 
fechada à chave. 
6. Repor as chaves na Secretaria. 
 * Se por motivo de anomalias no 
sistema ou no equipamento não foi 
possível fazer, deve fazer o registo 
logo que possível até às 24 horas do 
próprio dia. 
** Haverá regulamentos próprios para 
as salas de Aula e Laboratório 

6. Acompanhamento de alunos nas 
faltas dos Professores 

Ao longo do 
ano letivo 

Docentes 
Coordenadora 

Pedagógica 

1.Na falta dos professores, os alunos 
não poderão regressar a casa antes 
da hora habitual, frequentando 
atividades de substituição em função 
dos recursos disponíveis.  
 2. O estabelecido no número anterior 
não se aplica no último bloco letivo de 
cada turno, desde que o seu 
Encarregado de Educação autorize 
por escrito que o seu educando possa 
regressar a casa.  
3.O Professor que falta deverá 
diligenciar atempadamente a sua 
substituição em coordenação com o/a 
Diretor/a de turma ou Coordenador a 
Pedagógica de forma a pedir a 
substituição no SGE 
4. No caso de falta imprevista a 
Secretaria diligenciará no sentido da 
substituição do professor procedendo 
ao respetivo pedido de substituição. 
5. Se de todo em todo não for 
possível a substituição a Secretaria 
avisará os alunos que não têm aula. 

7. Tarefas de integração Escolar em 
caso de Sanção, no âmbito do 

Regulamento Interno. 

Ao longo do 
ano letivo 

Docentes 
Coordenadora 

Curso 
Coordenadora 

Pedagógica 

1. São consideradas tarefas e 
atividades de integração escolar:  
a) Realização de trabalhos de caráter 
pedagógico, nomeadamente fichas de 
trabalho.  
b) Colaboração em trabalhos de 
manutenção e limpeza de espaços 
escolares.  
2. Os trabalhos referidos nas alíneas 
a) e b) não podem ter duração 
superior a 10 dias úteis e duas horas 
por dia, nem pôr em causa a 
dignidade e a segurança do aluno.  
3. Tem competência para aplicar a 
tarefa prevista na alínea a), o 
Professor, o Diretor de Turma, ou um 
membro do órgão de Direção da 



Escola.  
4. Tem competência para aplicar a 
tarefa prevista na alínea b) o Diretor 
da Escola. 

8. FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE 
TRABALHO 

Ao longo do 
ano letivo 

Orientadores FCT 
Coordenadora FCT 
Diretor Pedagógico 

É fundamental que os diretores de 
Turma estejam presentes nas 
reuniões da FCT, devendo, por isso, 
ser convocados. 
Relativamente às faltas, o aluno só 
pode faltar 5% da carga horária da 
FCT;  
Deverá repor em contexto prático 
todas as faltas que excederem aquele 
valor. 
Entrega do Relatório de FCT (Original 
para a Escola e Cópia para a 
Instituição). 
Fixação de datas para a entrega de 
relatórios / Trabalhos PAPs.  
No documento orientador para a FCT 
a Coordenadora fixa no inico do ano 
as datas para a apresentação dos 
trabalhos pelos alunos em cada 
período.  
O / A orientador (a) da Escola para a 
FCT deve também estabelecer com 
os alunos um plano que vise o cabal 
cumprimento dessas datas, prevendo 
controle intermédio e o 
estabelecimento de planos de 
reposição dos prazos. 
Terminado o estágio o Dossier deve 
ser entregue na Secretaria para 
avaliação da Orientadora de Estágio 
que posteriormente será remetido à 
Instituição. 
A nota de FCT é lançada no sistema 
no final do ano, mas não publicada 
em pauta nos 1º e 2º anos. 
O Professor Orientador da EPTPP 
coordena a elaboração do Relatório 
de Estágio. Sempre que o aluno 
necessite de apoio técnico recorrerá à 
Coordenação da FCT que definirá 
quais os Professores que apoiarão o 
trabalho do aluno. 
A nota de FCT de cada ano é dada 
por consenso entre o orientador da 
instituição e o orientador da escola, 
não havendo distinção entre a nota 
da prática e da teórica. No caso de 
não haver consenso será adotada a 
média aritmética das notas de ambos 
os orientadores. 

9.   Avaliações 
Ao longo do 
ano letivo 

Docentes 
Coordenadora 

Pedagógica 

 
No início de cada módulo o Professor 
deverá definir conjuntamente com os 
alunos o plano de avaliação 
 
Sempre que houver uma recuperação 
de um módulo e depois de essa nota 
ser lançada no sistema deve ser 
notificado o Diretor de Turma. 
Na avaliação sumativa, se o professor 
realizou mais do que uma estratégia 
de avaliação (teste, trabalho, projeto, 
oral, etc.), deve definir qual a 
ponderação a dar a cada um dessas 
estratégias de avaliação e introduzir 
essa informação no sistema escolar 



(no local próprio); 
 
Relativamente à avaliação formativa 
esta é feita por módulo, devendo ser 
apenas preenchidos os parâmetros 
que foram avaliados durante o 
módulo em questão; todos os outros 
devem ficar em branco; 
 
As propostas de notas finais do 
módulo serão uma média da 
avaliação formativa e da avaliação 
sumativa; essa média é 
automaticamente feita pelo sistema 
depois de terem sido avaliados os 
parâmetros formativos e preenchida a 
informação da avaliação sumativa; 
Concluída a avaliação de cada 
módulo o Professor deve proceder ao 
lançamento das notas finais do 
módulo no sistema escolar (e não 
deve deixar esse lançamento apenas 
para o final do período); Esta 
avaliação constitui apenas uma 
proposta que será objeto de 
deliberação / decisão do Conselho de 
Turma. 
 
As notas são dadas de 0 a 20 valores 
nos Cursos Profissionais Todos os 
trabalhos realizados pelos alunos 
com carácter de avaliação sumativa 
devem, após terem sido corrigidos 
pelo professor e vistos pelos alunos, 
ser entregues na secretaria para 
serem arquivados; Incluem-se 
relatórios de estágio e PAP ’s. 

10. Apoio individualizado para 
recuperação de aprendizagens 

Ao longo do 
ano letivo 

Docentes 
Coordenadora 

Pedagógica 

 
  
APOIO INDIVIDUALIZADO PARA 
RECUPERAÇÃO DE 
APRENDIZAGENS 
 
Sempre que forem identificadas 
situações de necessidades especiais 
de recuperação de aprendizagens, 
deve ser criado um plano de apoio 
individualizado. 
Este plano pode ser utilizado para 
colmatar períodos de ausência 
prolongada à escola desde que 
legalmente justificada, ou dificuldades 
comprovadas do aluno. 
O plano de apoio individualizado deve 
ser aprovado em conselho de turma 
convocado para o efeito e do qual é 
elaborado a respetiva ata. 
O plano de apoio individualizado 
deverá ser registado em documento 
próprio do qual conste o horário, a 
disciplina, o módulo e professor das 
atividades realizadas. 

11.  Processo Individual do Aluno 
Ao longo do 
ano letivo 

Diretores Turma 

1. As informações contidas no 
processo individual do aluno 
referentes a matéria disciplinar e de 
natureza pessoal e familiar são 
estritamente confidenciais, 
encontrando-se vinculados ao dever 
de sigilo todos os membros da 
comunidade educativa que a elas 



tenham acesso.  
2 .Ao processo individual do aluno 
têm acesso, o pessoal dos serviços 
administrativos, o Diretor de Turma 
que prestará todas as informações 
que julgar convenientes, a Direção. 
3. Os serviços de Psicologia e outros 
técnicos de apoio ao trabalho dos 
alunos também podem ter acesso ao 
processo individual, devendo, para 
tal, dar conhecimento ao Diretor de 
Turma ou Coordenadora Pedagógica. 
4. O Encarregado de Educação 
poderá ter acesso ao processo 
individual do seu educando no horário 
de funcionamento da secretaria, 
desde que o solicite por escrito ao 
Diretor de Turma e na presença 
deste. 

12. Serviço Psicologia / GIVA 
Ao longo do 
ano letivo 

Psicóloga 
Diretor 

A Escola dispõe de um 
acompanhamento por profissional de 
Psicologia, integrado no GIVA, que 
tem como missão acompanhar os/as 
alunos/as no apoio à superação das 
suas dificuldades. 
 
Atendimento em Horário Escolar 
 
Dado o número de alunos em 
acompanhamento psicológico, é por 
vezes necessário fazer coincidir o 
horário de atendimento do Serviço de 
Psicologia com o horário Escolar. 
 
Nestes casos, o Professor da 
respetiva aula e/ou o Diretor de turma 
deverão ser previamente informados.  
O/a aluno/a terá ainda consigo um 
cartão com a marcação da respetiva 
consulta que deverá mostrar ao 
professor, solicitando a dispensa da 
aula. 
A Psicóloga fará a gestão dos casos 
em colaboração com a /o DT de 
forma a evitar que um/a mesmo/a 
aluno/a falte repetidamente à mesma 
disciplina. 

13. Acessos / Permanência / 
utilização de objetos perigosos 

Ao longo do 
ano letivo 

Geral 

1. Têm acesso à Escola todos os 
membros da comunidade educativa.  
2. Os alunos são obrigados a ter 
consigo o cartão de estudante 
devidamente atualizado.  
3. Os pais e encarregados de 
educação ou outros membros da 
comunidade educativa têm acesso à 
Escola, sendo obrigatório a sua 
identificação na portaria, não sendo 
permitida a circulação no recinto da 
escola, sem prévia autorização.  
4.O acesso à Escola através da 
Secretaria faz-se entre as 09H30 e as 
17H30 com intervalo para almoço. 
Haverá um regulamento próprio para 
o acesso de Alunos e Professores à 
Secretaria. 
5. Não é permitida aos alunos a saída 
da Escola durante o período de 
funcionamento das aulas, salvo nos 
últimos tempos de cada turno. A 
saída só é autorizada mediante 



comunicação escrita do encarregado 
de educação.  
6. Não é permitida aos alunos a 
permanência nos corredores durante 
o funcionamento das aulas. Após o 
toque de saída devem dirigir-se de 
imediato para os locais de convívio. 
7.Não é permitido o uso de objetos 
cortantes, ou de outros que possam 
causar ferimentos ou lesões, com 
exceção das atividades escolares 
onde o seu uso terá em conta as 
instruções de segurança indicadas 
pelos professores.  
8.Não é permitido o uso de artefactos 
de carnaval ou de S. João, 
nomeadamente, bombinhas de 
explosão ou de mau cheiro e seringas 
de água.  
9.Existe um plano de segurança para 
o Edifício que deverá ser 
escrupulosamente cumprido por 
todos os elementos da Comunidade 
Escolar. 
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