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INTRODUÇÃO 

‘Regra’ vem, etimologicamente, do latim ‘regula’: régua, barra de pedreiro ou carpinteiro para aferir e 

tornar recta uma superfície, tala que endireita um osso partido, preceito ou norma que serve de guia 

a procedimentos. 

No século IV aparece o monaquismo cristão. Primeiro no oriente, depois no ocidente, multiplicaram-

se comunidades de cristãos que desejavam uma vida mais consequente com o Evangelho. Para regu-

lar essas comunidades, escreveram “Regras”: documentos onde se enumeravam normas e se explici-

tavam modelos de convivência social. As regras monásticas, particularmente a Regra de S. Bento [sé-

culo VI], juntamente com a herança ética e jurídica greco-romana, inspiraram o aparecimento de so-

ciedades democráticas, permitiram a sua crescente complexidade e exigiram um compromisso com o 

respeito pelos Direitos Humanos. 

Sabemos que a liberdade é um dom inestimável, que implica a justiça, promove a responsabilidade e 

possibilita a verdade e a felicidade, enquanto condições de realização humana. Sabemos também que 

qualquer regulamento tende, por natureza, a ser restritivo. Sabemos ainda que qualquer norma ou lei 

seria desnecessária se cada um assumisse comprometida e corresponsavelmente o princípio da li-

berdade.  

Assim, o sentido e a função deste Regulamento não se centram exclusiva e restritivamente no cum-

primento de um conjunto de normas, mas fundamentalmente na consciencialização e aprendizagem 

de uma atitude – de uma filosofia de vida – mais comprometida e corresponsável com a liberdade. 

A comunidade educativa do Colégio Luso-Francês tem neste Regulamento Interno uma referência e 

um instrumento, não apenas na regulação de mecanismos de convivência social, mas também na per-

secução dos seus principais objectivos: um ensino de excelência e uma educação integral que, como 

escreveu Emmanuel Mounier, «tem como missão despertar pessoas capazes de viver e de compro-

meter-se como pessoas». 

Direção Pedagógica 

CLF | Porto . 2015 
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OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente Regulamento Interno dispõe sobre o conjunto de normas e regras específicas que contri-

buam para o bom funcionamento do Colégio Luso-Francês.  

Está o Colégio sujeito à legislação geral que procede das autoridades competentes e esta fará tam-

bém parte do seu Regulamento Interno, aplicando-se a toda a comunidade educativa do Colégio Lu-

so-Francês e a quem com ela se relacionar. 

 

CAPÍTULO I 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

SECÇÃO I – Entidade Titular 

O Colégio Luso-Francês é uma instituição de ensino particular e cooperativo, propriedade da Con-

gregação das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora, cuja representação é feita pela Superiora 

Provincial. 

A Superiora Provincial designa um representante permanente da entidade titular do Colégio, deno-

minado de Diretor Administrativo, em quem delega o exercício concreto das suas funções cometidas, 

e nomeia a Direção Pedagógica. 

SECÇÃO II – Órgãos de Direção 

São órgãos de Direção: a Direção Administrativa e a Direção Pedagógica [os órgãos, as relações hie-

rárquicas e funcionais que compõem o Colégio Luso-Francês constam do organograma integrado no 

presente Regulamento]. 

SUB-SECÇÃO I. Direção Administrativa 

A Direção Administrativa é constituída por um elemento do Conselho Provincial, pelo Diretor Admi-

nistrativo, pela Direção Pedagógica e pela Superiora da Comunidade. 

É um órgão colegial, que representa a comunidade educativa e é responsável pela definição das linhas 

orientadoras da atividade do Colégio, assegurando a qualidade de ensino e o eficaz funcionamento 
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dos órgãos e estruturas educativas, respeitando os princípios consagrados na Lei, no Projeto Educa-

tivo, no Regulamento Interno e no Projeto Curricular de Escola. 

À Direção Administrativa compete a orientação dos serviços administrativos e dos serviços de apoio 

[cf. cap. V: estruturas de apoio e complemento educativo]. 

 

SUB-SECÇÃO II. Direção Pedagógica 

A Direção Pedagógica pode ser um órgão colegial, constituído por dois Diretores Pedagógicos ou por 

um Diretor Pedagógico coadjuvado por Diretores Adjuntos. 

A função da Direção Pedagógica é a orientação educativa do Colégio, nomeadamente nos domínios 

pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos seus alunos e da formação contínua do 

pessoal docente e não docente. 

Da Direção Pedagógica dependem, e com esta colaboram, o Conselho Pedagógico, o Conselho Pré-

Escolar, o Conselho Escolar, as Estruturas de Apoio e Complemento Educativo [Serviço de Psicologia 

e Orientação Escolar, Núcleo de Evangelização e Atividades de Enriquecimento Curricular e Extra-

curriculares]. 

 

1. DESIGNAÇÃO 

A Direção Pedagógica é nomeada pela Superiora Provincial das Franciscanas Missionárias de Nossa 

Senhora, na qualidade de representante da entidade proprietária. 

No caso de necessidade de um Vice-Diretor ou de Diretores Adjuntos, a sua nomeação compete à 

Superiora Provincial das FMNS, após consulta do[s] Diretor[es] Pedagógico[s]. 

 

2. COMPETÊNCIAS 

Ao[s] Diretor[es] Pedagógico[s] compete:  

A. Presidir à Direção Pedagógica, bem como a outros órgãos de caráter pedagógico; 

B. Orientar a ação educativa do Colégio segundo os princípios do seu Projeto Educativo; 

C. Representar o Colégio junto de todas as entidades ligadas ao Ministério da Educação; 
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D. Garantir a educação integral dos alunos; 

E. Zelar pela qualidade do ensino; 

F. Responsabilizar-se pela elaboração do Plano Anual de Atividades do Colégio e superinten-

der as atividades curriculares, de enriquecimento curricular e extracurriculares; 

G. Estimular as relações de cooperação entre todos os membros da Comunidade Educativa; 

H. Assegurar a efetiva participação dos docentes nos diversos processos de decisão; 

I. Resolver problemas pedagógicos e humanos; 

J. Convocar os Coordenadores sempre que necessário, para definir critérios de atuação; 

K. Garantir a divulgação dos critérios de avaliação; 

L. Tomar iniciativas tendentes ao relacionamento do Colégio com outras instituições e com o 

meio envolvente; 

M. Proceder a processos de recrutamento e seleção de pessoal docente e não docente, com o 

objetivo de propor à Superiora Provincial das FMNS a sua contratação e passagem para o 

quadro permanente; 

N. Atribuir e fazer cessar os cargos pedagógicos de Coordenação; 

O. Decidir pela aprovação, ou não aprovação, da aplicação do Regime Educativo Especial e/ou 

as medidas nele definidas; 

P. Assegurar os recursos humanos e materiais necessários à execução dos planos de apoio pe-

dagógico; 

Q. Decidir e orientar processos de avaliação de desempenho. 
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CAPÍTULO II 
ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA 

SECÇÃO I. Conselho Pré-escolar e Escolar 

Estes órgãos destinam-se a acompanhar as atividades destes níveis de ensino, atendendo às suas 

especificidades, no contexto global do Colégio. 

1. CONSELHO PRÉ-ESCOLAR 

1.1. COMPOSIÇÃO: 

— Direção Pedagógica; 

— Coordenador do Ensino Pré-escolar; 

— Educadores de Infância; 

— Outros agentes da ação educativa, sempre que a sua presença se justifique. 

 

1.2. COMPETÊNCIAS: 

A. Planificar todas as atividades pedagógicas; 

B. Dar cumprimento à planificação estabelecida, de forma a conduzir os alunos a um desenvol-

vimento integral e progressivo; 

C. Refletir e analisar, no fim de cada ano letivo, todo o processo de aquisição de competências e 

saberes; 

D. Operacionalizar as competências essenciais de transição para o primeiro ano de escolarida-

de, constantes no plano curricular de escola. 

 

2. CONSELHO ESCOLAR 

2.1. COMPOSIÇÃO: 

— Direção Pedagógica; 

— Coordenador do 1.º Ciclo; 



  

 

Regulamento Interno CLF | 9 

 

— Professores Titulares; 

— Outros agentes de ação educativa, sempre que a sua presença o justifique. 

 

2.2. COMPETÊNCIAS 

A. Planificar todas as atividades pedagógicas; 

B. Dar cumprimento à planificação estabelecida, de forma a conduzir os alunos a um desenvol-

vimento integral e progressivo; 

C. Refletir e analisar, ao longo do ano letivo, todo o processo de aquisição de competências e 

saberes; 

D. Definir critérios de avaliação para aprovação em Conselho Pedagógico; 

E. Dar o parecer sobre a progressão de um aluno ou a sua retenção; 

F. Proceder à reapreciação das decisões decorrentes da avaliação de um aluno, no 3.º período 

do ano letivo, mediante o pedido feito pelo Encarregado de Educação. 

 

3. FUNCIONAMENTO 

Os Conselhos Pré-Escolar e Escolar reúnem-se, ordinariamente, uma vez por mês, ou extraordinari-

amente, por iniciativa da Direção Pedagógica. 

 

SECÇÃO II. Conselho Pedagógico 

O Conselho Pedagógico é o órgão de orientação e coordenação educativa do Colégio, nomeadamen-

te nos domínios: pedagógico-didático, de coordenação de atividades e de orientação e de acompa-

nhamento dos alunos do Ensino Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secun-

dário, e da formação do pessoal docente. 

 

1. COMPOSIÇÃO 

O Conselho Pedagógico é da responsabilidade da Direção Pedagógica, devendo neste estar contem-

plada a presença dos seguintes membros: 
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— Direção Pedagógica; 

— Coordenador do Ensino Pré-Escolar; 

— Coordenadores do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico; 

— Coordenador do Ensino Secundário; 

— Coordenadores dos Departamentos Curriculares; 

— Coordenador do Núcleo de Formação e Recursos 

— Coordenador do Núcleo de Evangelização 

Caso se justifique, serão convidados a participar no Conselho Pedagógico outros elementos, nomea-

damente o Diretor Administrativo. 

 

2. MANDATO 

O mandato dos membros do Conselho Pedagógico depende do mandato inerente aos cargos de cada 

elemento que o constituiu e pode ser renovado ou cessar por decisão da Direção Pedagógica ou do 

próprio, caso haja motivo bastante. 

 

3. FUNCIONAMENTO 

O Conselho Pedagógico reúne, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre 

que seja convocado pela Direção Pedagógica. 

Quando os assuntos a tratar justifiquem a presença de outros elementos, estes serão oportunamen-

te convocados. 

 

4. COMPETÊNCIAS 

A. Discutir e decidir sobre todas as matérias do âmbito pedagógico que a Direção Pedagógica 

entenda dever submeter-lhe; 
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B. Contribuir para a elaboração e revisão do Projeto Educativo, do Regulamento Interno e do 

Projeto Curricular de Escola, bem como proceder à sua aprovação; 

C. Contribuir para a elaboração e aprovação do Plano Anual de Atividades; 

D. Apresentar propostas e emitir pareceres no domínio da gestão curricular, programas e ativi-

dades de enriquecimento curricular; 

E. Aprovar os critérios de avaliação sob proposta dos Departamentos Curriculares, Coordena-

dores de Ciclo e Conselho Pré-escolar e Escolar que se constituem como referenciais co-

muns para o Colégio; 

F. Emitir pareceres, por sua iniciativa ou quando solicitado, sobre matéria de natureza pedagó-

gica; 

G. Incentivar e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural; 

H. Dar parecer em matéria de gestão de espaços e equipamentos escolares; 

I. Sugerir estratégias que promovam a interdisciplinaridade;  

J. Debater demais matérias que sejam suscitadas no âmbito do funcionamento dos Departa-

mentos Curriculares;  

K. Analisar e aprovar a modalidade e a matriz das provas e dos trabalhos, bem como as datas e 

prazos da sua realização, sob proposta do Departamento Curricular; 

L. Intervir, nos termos da lei, na decisão do Conselho de Turma ou Conselho de docentes, 

aquando da reapreciação de uma classificação obtida no final do ano ou em caso de retenção 

de um aluno; 

M. Aprovar os planos de apoio pedagógico elaborados pelo Professor Titular, no 1.º Ciclo, e 

Conselhos de Turma, nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, e Ensino Secundário. 

 

SUB-SECÇÃO I. Coordenação dos Departamentos Curriculares 

1. COMPOSIÇÃO 

Esta estrutura pedagógica reúne professores de várias disciplinas e áreas curriculares e contribui 

para uma escola integradora dos vários saberes e experiências, capaz de desenvolver um Projeto 

Educativo próprio, no qual projetos transdisciplinares assumem especial relevância. 

Assim, integram esta estrutura os seguintes Departamentos Curriculares: 

— Departamento de Línguas; 



  

 

Regulamento Interno CLF | 12 

 

— Departamento de Ciências Sociais e Humanas; 

— Departamento de Ciências Exatas e da Natureza e Tecnologias; 

— Departamento de Expressões. 

 

2. COMPETÊNCIAS 

A. Desenvolver e coordenar as práticas pedagógicas, designadamente planificar e impulsionar 

os planos curriculares nas suas componentes disciplinares, bem como outras atividades edu-

cativas; 

B. Fazer a articulação horizontal e vertical dos conteúdos programáticos, estratégias e instru-

mentos utilizados pelos docentes da mesma área curricular; 

C. Refletir sobre questões relativas à adoção de métodos pedagógicos, nomeadamente estra-

tégias promotoras do sucesso escolar; 

D. Definir os critérios de avaliação dos alunos; 

E. Gerir os documentos reguladores da dinâmica própria de cada disciplina; 

F. Propor ao Conselho Pedagógico a matriz das provas e exames de equivalência à frequência; 

G. Sugerir critérios para a atribuição de serviços e gestão de espaços e equipamentos; 

H. Elaborar o Plano Anual de Atividades do Departamento, tendo em vista a concretização do 

Projeto Educativo, do Regulamento Interno e do Projeto Curricular de Escola; 

I. Reunir uma vez por mês e sempre que o Coordenador convoque os seus membros para o 

efeito. 

 

3. COORDENADOR DO DEPARTAMENTO CURRICULAR 

3.1. DESIGNAÇÃO 

Será um Professor Profissionalizado, nomeado pela Direção Pedagógica. 

A duração do mandato do Coordenador de Departamento Curricular é de três anos. Antes de termi-

nar o mandato, o Coordenador coloca o seu cargo à disposição da Direção Pedagógica. O mandato 

pode ser renovado ou cessar por decisão da Direção Pedagógica ou do próprio, caso haja motivo bas-

tante. 
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3.2. COMPETÊNCIAS: 

A. A orientação pedagógica e a coordenação das atividades dos professores que constituem o 

respetivo Departamento; 

B. Assegurar a articulação com as restantes estruturas de coordenação educativa; 

C. Pesquisar, divulgar e propor aos elementos do respetivo Departamento candidaturas a dife-

rentes iniciativas, programas e concursos; 

D. Acompanhar o desenvolvimento dessas iniciativas; 

E. Manter organizados os dossiês e outros documentos inerentes ao Departamento; 

F. Monitorizar a aplicação dos critérios de avaliação para cada disciplina; 

G. Colaborar nos processos de avaliação de desempenho de docentes; 

H. Garantir a uniformização da aplicação dos critérios de avaliação por parte dos grupos disci-

plinares. 

 

SUB-SECÇÃO II. Coordenação do Ensino Pré-escolar e Escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
do Ensino Básico, Ensino Secundário e Diretores de Turma 

As coordenações do Ensino Pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

são asseguradas pelos respetivos Coordenadores. Estes acumulam, respetivamente, as funções de 

Coordenador de Educadores de Infância e Professores Titulares, de Diretores de Turma do respeti-

vo ciclo e são designados pela Direção Pedagógica. 

 

1. COORDENADOR DO CICLO 

1.1. DESIGNAÇÃO 

Será um Professor Profissionalizado, nomeado pela Direção Pedagógica. 

A duração do mandato do Coordenador de Ciclo é de três anos. Antes de terminar o mandato, o Co-

ordenador coloca o seu cargo à disposição da Direção Pedagógica. O mandato pode ser renovado ou 

cessar por decisão da Direção Pedagógica ou do próprio, caso haja motivo bastante. 

1.2. COMPETÊNCIAS: 

A. Promover a execução das orientações do Conselho Pedagógico; 
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B. Sugerir medidas que visem o acompanhamento e formação integral dos alunos; 

C. Colaborar com Educadores de Infância, Professores Titulares de Turma, Diretores de Turma 

e com os serviços especializados de apoio educativo na execução de estratégias pedagógicas 

destinadas ao ciclo que coordenam; 

D. Divulgar junto dos Educadores de Infância, Professores Titulares de Turma e Diretores de 

Turma, toda a informação necessária ao adequado desenvolvimento das suas competências; 

E. Apreciar e submeter ao Conselho Pedagógico, sempre que julgue necessário, as propostas 

dos Conselhos Pré-escolar e Escolar e Conselhos de Turma dos respetivos ciclos; 

F. Colaborar com o Conselho Pedagógico na apreciação de projetos relativos a atividades de 

Enriquecimento Curricular; 

G. Colaborar com os Educadores de Infância, Professores Titulares de Turma e Diretores de 

Turma e com os restantes Coordenadores, nas atividades a desenvolver anualmente; 

H. Definir critérios e procedimentos, tendo em vista uniformizar a atuação dos Educadores de 

Infância, Professores Titulares de Turma e Diretores de Turma junto dos Alunos, Professo-

res, Vigilantes e Encarregados de Educação; 

I. Estimular a prática da interdisciplinaridade; 

J. Promover e colaborar com os Professores na interação entre a Escola e o meio; 

K. Monitorizar e uniformizar a aplicação dos critérios de avaliação para cada disciplina; 

L. Colaborar nos processos de avaliação de desempenho de docentes; 

 

SECÇÃO III. Diretor de Turma 

Em colaboração com o seu Coordenador, estabelece a ligação entre o Colégio e os Encarregados de 

Educação, desempenhando um papel essencial no apoio, acompanhamento e formação integral do 

grupo de alunos que lhe está confiado, sendo nomeado anualmente pela Direção Pedagógica, de en-

tre os Professores da turma. 

 

1. COMPETÊNCIAS: 

A. Assegurar a articulação entre os docentes da turma, alunos e Encarregados de Educação; 

B. Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adoção de medidas tendentes à 

melhoria das condições de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente educativo, 
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competindo-lhe colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver problemas compor-

tamentais ou de aprendizagem;  

C. Coordenar o processo de avaliação dos alunos; 

D. Presidir e orientar os trabalhos do Conselho de Turma respetivo; 

E. Elaborar, conjuntamente com o Conselho de Turma, instrumentos de acompanhamento pe-

dagógico, individual ou de turma, definidos pelo Ministério de Educação; 

F. Elaborar e manter atualizado o dossiê de turma. 

 

SECÇÃO IV. Conselho de Turma  

É um órgão que reúne todos os professores de cada uma das turmas do 2.º e 3.º ciclos do Ensino Bá-

sico e do Ensino Secundário, presidido pelo Diretor de Turma. 

 

1. COMPETÊNCIAS: 

A. Dar execução às orientações do Conselho Pedagógico e da Coordenação dos Departamen-

tos Curriculares; 

B. Colaborar nas ações que favoreçam a relação escola-meio; 

C. Apreciar e propor soluções para todas as questões disciplinares e pedagógicas, nomeada-

mente, a promoção do sucesso escolar da turma; 

D. Discutir e aprovar, de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos, as propostas de 

avaliação do rendimento escolar dos alunos; 

E. Sinalizar dificuldades, ritmos de aprendizagem e outras necessidades dos alunos, colaboran-

do com o Serviço de Psicologia e Orientação; 

F. Proceder, em situações de retenção, em conformidade com a legislação em vigor; 

G. Analisar os pedidos de reapreciação dos resultados da avaliação do 3.º período, confirmando 

ou modificando a avaliação inicial.  
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2. FUNCIONAMENTO 

O Conselho de Turma reúne, ordinariamente, no final de cada período, e, extraordinariamente, sem-

pre que convocado pela Direção Pedagógica, sob proposta do Coordenador do Ciclo ou Diretor de 

Turma.  

 

 

SECÇÃO V. Conselho Plenário 

1. COMPOSIÇÃO 

O Conselho Plenário de Professores é um órgão coletivo composto pela totalidade de Professores do 

Colégio e presidido pela Direção Pedagógica. 

 

2. COMPETÊNCIAS 

Refletir e dar parecer sobre propostas apresentadas pela Direção Pedagógica ou da iniciativa dos 

próprios Professores. 

 

3. FUNCIONAMENTO 

O Conselho Plenário reúne, ordinariamente, no início do ano letivo, designadamente, para tomar co-

nhecimento das linhas gerais do Plano Anual de Atividades e, no fim de cada ano letivo, para avaliar o 

grau de consecução do mesmo. 

Este conselho pode reunir extraordinariamente, sempre que a Direção Pedagógica considerar opor-

tuno. 
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CAPÍTULO III 
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 
CURRICULARES 

 

SECÇÃO I. Admissão 

Compete à Direção Pedagógica aceitar ou rejeitar a inscrição dos alunos, sendo a admissão, em todos 

os níveis, em regime de coeducação. 

 

1. CRITÉRIOS DE ADMISSÃO 

1.1. A admissão de qualquer aluno passa por uma pré-inscrição feita na secretaria geral para o ano 

letivo em que pretende ingressar. 

1.2. Esta pré-inscrição pode ser feita com três anos de antecedência relativamente ao ano pretendi-

do. 

1.3. No ato da pré-inscrição: 

a) Deve ser entregue: 

— A última ficha de avaliação do aluno; 

— Fotocópia do cartão de cidadão/fotocópia do registo de nascimento. 

b) Deve ser paga uma taxa, não reembolsável, caso não seja admitido, nem dedutível na propina de 

inscrição. 

1.4. A pré-inscrição não confere o direito de admissão. Caso o número de inscrições seja já suficiente 

para se desenvolver o processo de admissão, o Colégio reserva-se o direito de suspender as pré-

inscrições para esse ano letivo. 

1.5. Na admissão de novos alunos ter-se-á em conta, prioritariamente: 

— Irmãos de alunos com frequência no Colégio; 

— Filhos de funcionários do Colégio. 
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1.6. A Direção Pedagógica reserva-se o direito de admitir candidatos em situação digna de apreço. 

1.7. Os candidatos pré-inscritos, mas não admitidos, se pretenderem manter a pré-inscrição, devem 

comunicar até dez dias úteis após terem sido informados por carta. 

1.8. A inscrição definitiva passa por: 

— Observação/avaliação de competências pelo Serviço de Psicologia e Orientação; 

— Entrevista com um membro da Direção [os candidatos a partir do 5.º ano de escolaridade deverão 

estar presentes na entrevista]; 

— Preenchimento de uma ficha de inscrição; 

— Entrega de duas fotografias tipo passe; 

— Pagamento de uma prestação relativa à inscrição que inclui o seguro escolar. No caso de posterior 

desistência, não haverá lugar a reembolso. 

1.9. A admissão só será assegurada se os candidatos reunirem as competências essenciais, definidas 

pelo Colégio, para o nível em que se pretendem matricular. 

1.10. No caso dos alunos que completem cinco anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezem-

bro, o Colégio reserva-se o direito de só admitir para o primeiro ano de escolaridade, se os mesmos 

revelarem a maturidade necessária. 

 

2. FREQUÊNCIA E RENOVAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

2.1. A Direção Administrativa determinará anualmente o valor, as condições de pagamento das pro-

pinas, assim como outros elementos deste âmbito, divulgando-os no momento oportuno. 

2.2. O Colégio celebra anualmente com o Ministério de Educação e Ciência um Contrato de Desen-

volvimento e um Contrato Simples aos quais os Encarregados de Educação se podem candidatar, 

sempre que preenchidas as condições legais. 

As datas e termos destas candidaturas serão divulgados anualmente através da afixação em local 

público, acessível aos Encarregados de Educação, e na página do Colégio. 
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2.3. Os alunos abrangidos pelo regime do Ensino Especial ficarão sujeitos aos recursos humanos e 

físicos que o Colégio puder disponibilizar. 

2.4. O prazo de renovação da inscrição para a frequência do Colégio será estabelecido anualmente 

pela Direção Administrativa. 

2.5. A não renovação no prazo estabelecido será considerada desistência do Colégio. 

2.6. O pagamento da propina obedece às normas administrativas determinadas pela Direção Admi-

nistrativa e divulgadas pelos respetivos serviços.  

2.7. No ato da matrícula, se o aluno preencher o impresso de transferência para outro estabeleci-

mento de ensino, perde automaticamente o seu lugar no Colégio, não sendo reembolsado do valor da 

inscrição. 

2.8. A matrícula confere direitos e deveres, resultantes da lei e das disposições contempladas neste 

regulamento. 

 

SECÇÃO II. Orientações Gerais 

 

1. ASPETOS GERAIS: 

1.1. O Colégio, embora escola católica, está aberto a todo e qualquer interessado, desde que assuma 

e respeite os princípios do MiVE, do Projeto Educativo e do Regulamento Interno; 

1.2. Os alunos não poderão sair do Colégio sem estarem acompanhados de pessoas devidamente 

credenciadas, a menos que tenham autorização por escrito dos Encarregados de Educação; 

1.3. Quaisquer roupas e objetos trocados, e, eventualmente, levados para casa, deverão ser imedia-

tamente devolvidos ao Colégio; 

1.4. Os objetos perdidos que forem encontrados ficam à guarda do Colégio, na Secção de Perdidos, 

até ao final de cada período letivo, para serem entregues a quem pertencerem. A partir daquela data, 

o Colégio reserva-se o direito de lhes dar o destino que entender adequado; 
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1.5. O Colégio não responde por objetos e valores que os alunos tragam consigo, caso haja dano, 

perda ou extravio; 

1.6. Qualquer acidente/incidente com os alunos que resulte em danos físicos e/ou materiais é resol-

vido de acordo com o Regulamento do Seguro Escolar; 

1.7. Nas interrupções letivas de Natal e Páscoa e no mês de julho e primeira semana de setembro, o 

Colégio mantém-se aberto para as crianças da Educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

cujos Encarregados de Educação não possam prescindir desse apoio; os Encarregados de Educação 

devem inscrever os seus educandos até 10 dias úteis antes da utilização destes serviços; 

1.8. Em julho, para os alunos da Educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, o Colégio pro-

porcionará duas semanas de praia; 

1.9. A frequência das atividades do mês de julho implica a comparticipação dos Encarregados de Edu-

cação nas despesas inerentes, através do pagamento de uma propina, a estabelecer anualmente. 

 

2. LIVRO DE PONTO 

No livro de ponto, o professor deverá numerar, sumariar a matéria efetivamente lecionada, registan-

do as faltas dos alunos, no dia da aula.  

No caso em que o livro de ponto é eletrónico, os sumários serão impressos no final de cada período e 

assinados pelos respetivos professores. 
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3. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES: 

3.1. As aulas deverão iniciar-se e terminar às horas indicadas no seguinte horário, com as variações 

específicas dos horários das turmas do 3.º Ciclo e do Ensino Secundário e de possíveis ajustes decor-

rentes de necessidades excecionais: 

 

NÍVEL MANHÃ TARDE 

Entrada Saída Entrada Saída 

Pré-escolar 9h. 12h. 14h. 16h. 

1.º Ciclo  8h.30 12h.15 14h. 16h.00 

Do 5.º ao 9.º ano 8h.15 12h.50 14h.30 16h. 05 ou 

17h.00 

Do 10.º ao 12.º ano 8h.15 13h.35 14h.30 ou 

15h.20 

16h. 05 ou 

17h.45 

 

3.2. Alunos e professores deverão dirigir-se para as salas de aula logo após o toque indicativo do iní-

cio da aula. 

3.3. Existe uma tolerância de 5 minutos ao primeiro tempo da manhã e da tarde. 

3.4. No caso de ausência do professor, os alunos deverão seguir as orientações do auxiliar de ação 

educativa. 

3.5. Terminadas as aulas e/ou atividades extracurriculares, há uma tolerância de 30 minutos para os 

alunos deixarem as instalações do Colégio. Excetuam-se os alunos inscritos no prolongamento ou 

estudo. 
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3.6. Os alunos não abrangidos pelo número anterior ficam sujeitos a taxa correspondente a esse ser-

viço. 

 

4. MATERIAL DIDÁTICO 

4.1. Professores 

O material didático disponível deve ser requisitado pelo professor junto do funcionário responsável. 

O material a adquirir deve ser pedido ao Coordenador de Departamento e/ou Ciclo que o apresenta-

rá à Direção Pedagógica. A ordem de compra deve ser autorizada pela Direção Administrativa. 

A. No início e no fim do ano letivo, cada grupo disciplinar deve elaborar ou atualizar o inventá-

rio do material existente. 

4.2. Alunos 

B. No início de cada ano letivo, em cada disciplina, deverá definir-se qual o material necessário 

para o funcionamento das aulas. 

C. A informação do material considerado necessário será comunicada ao Encarregado de Edu-

cação em reunião, no Pré-escolar, no placard, no caso do 1.º Ciclo do Ensino Básico, e pelo 

professor da disciplina, através do caderno diário e na plataforma Moodle, nos restantes ci-

clos. 

D. Caso o aluno não se apresente na aula com o material necessário, deverá o Professor da dis-

ciplina registar a respetiva falta. 

E. Sem prejuízo do disposto no número anterior, nos primeiros 10 dias úteis do início do ano le-

tivo, deverá o professor ser sensível a atrasos, devidamente justificados, na aquisição dos 

materiais necessários. 
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SECÇÃO III. Regime de Faltas 

1. NORMAS GERAIS 

A assiduidade dos alunos está sujeita, no Ensino Básico e no Ensino Secundário, aos normativos vi-

gentes. 

 

2. FALTAS 

2.1. Entende-se por falta a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigató-

ria ou facultativa [caso tenha havido lugar a inscrição], a falta de pontualidade ou a comparência sem 

o material didático ou equipamento necessários, incluindo o uniforme do Colégio. 

2.2. Os alunos que chegam sistematicamente atrasados só entram na sala de aula no tempo letivo 

seguinte.  

2.3. Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de ausência do 

aluno.  

2.4. O professor deve registar a respetiva falta no livro de ponto eletrónico. 

2.5. No ensino pré-escolar há um registo diário das ausências ou impedimentos da criança que devem 

ser devidamente justificados, por escrito, junto do Educador de Infância. 

 

3. DISPENSA DE ATIVIDADE FÍSICA 

3.1. O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de educação física ou desporto 

escolar por razões de saúde, devidamente comprovadas por atestado médico, que deve explicitar 

claramente as contraindicações da atividade física. 

3.2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o aluno deve estar sempre presente no espaço 

onde decorre a aula de educação física. 

3.3. Sempre que, por razões devidamente fundamentadas, o aluno se encontre impossibilitado de 

estar presente no espaço onde decorre a aula de educação física, deve ser encaminhado para um es-

paço onde seja pedagogicamente acompanhado. 
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4. FALTAS JUSTIFICADAS 

4.1. Consideram-se justificadas as faltas dadas por: 

A. Doença do aluno, devendo esta ser informada por escrito pelo Encarregado de Educação, 

quando determinar um período inferior ou igual a três dias úteis, ou por médico, se determi-

nar impedimento superior a três dias úteis, podendo, quando se trate de doença de caráter 

crónico ou recorrente, uma única declaração ser aceite para a totalidade do ano letivo ou até 

ao termo da condição que a determinou; 

B. Isolamento profilático – determinado por doença infetocontagiosa de pessoa que coabite 

com o aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária competente;  

C. Falecimento de familiar – durante o período legal de justificação de faltas por falecimento de 

familiar previsto no regime do contrato de trabalho;  

D. Nascimento de irmão – durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior;  

E. Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não possa 

efetuar-se fora do período das atividades letivas;  

F. Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que, comprovadamente, 

tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa;  

G. Participação em atividades culturais, associativas e desportivas reconhecidas, nos termos da 

lei, como de interesse público ou consideradas relevantes pelas respetivas autoridades esco-

lares;  

H. Preparação e participação em atividades desportivas de alta competição, nos termos legais 

aplicáveis;  

I. Cumprimento de obrigações legais que não possam efetuar-se fora do período das ativida-

des letivas;  

J. Outro facto impeditivo da presença na escola ou em qualquer atividade escolar, desde que, 

comprovadamente, não seja imputável ao aluno e considerado atendível pela Direção Peda-

gógico, pelo Diretor de Turma ou pelo Professor Titular;  

K. Por suspensão preventiva aplicada no âmbito de procedimento disciplinar, no caso de ao 

aluno não vir a ser aplicada qualquer medida disciplinar sancionatória, lhe ser aplicada medi-

da não suspensiva da escola, ou na parte em que ultrapasse a medida efetivamente aplicada; 

4.2. A justificação das faltas exige um pedido escrito apresentado pelos Encarregados de Educação 

ao Educador de Infância, ao Professor Titular da Turma ou ao Diretor de Turma, com indicação do dia 
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e da atividade letiva em que a falta ocorreu, referenciando os motivos justificativos da mesma, em 

folha própria no ensino Pré-escolar, na caderneta escolar ou por e-mail, para todos os outros ciclos. 

4.3. O Educador de Infância, o Professor Titular da Turma ou o Diretor de Turma pode solicitar ao 

Encarregado 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. 

4.4. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos res-

tantes casos, até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da mesma. 

4.5. Nas situações de ausência prolongada justificada às atividades escolares, o aluno tem o direito a 

beneficiar de medidas adequadas à recuperação da aprendizagem em falta, nomeadamente aulas 

suplementares. 

 

5. FALTAS INJUSTIFICADAS 

5.1. Serão consideradas injustificadas:  

A. As faltas em que não for apresentada justificação, nos termos do ponto 4; 

B. As faltas não relevadas, seja pelo demérito dos motivos invocados seja pela viciação das for-

malidades impostas; 

C. As faltas que decorrem da ordem de saída de sala de aula ou de medida disciplinar sanciona-

tória; 

D. As faltas intercalares; 

E. A falta de presença decorrente da acumulação de três faltas de material, trabalho de casa ou 

uniforme do Colégio, por disciplina e por período letivo. 

5.2. Na situação prevista na alínea b) do número anterior, a não aceitação da justificação apresentada 

deve ser fundamentada de forma sintética. 

5.3. As faltas injustificadas são comunicadas ao Encarregado de Educação pelo Diretor de Turma ou 

pelo Professor Titular de Turma, no prazo máximo de três dias úteis, pelo meio mais expedito.  

 

6. EXCESSO GRAVE DE FALTAS  
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6.1. Em cada ano letivo, as faltas injustificadas não podem exceder: 

A. Dez dias seguidos ou interpolados, no 1.º Ciclo do Ensino Básico;  

B. O dobro do número de tempos letivos semanais, por disciplina, nos outros ciclos ou níveis de 

ensino; 

C. Três faltas de presença em atividades de frequência facultativa, caso tenha havido lugar a 

inscrição. 

Nos casos acima referidos, os Encarregados de Educação serão convocados ao Colégio pelo Profes-

sor Titular de Turma ou pelo Diretor de Turma, com o objetivo de os alertar para as consequências 

do excesso grave de faltas e de se encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efeti-

vo do dever de frequência, bem como o necessário aproveitamento escolar. 

6.2. Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis à escola, 

e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva comissão de proteção de cri-

anças e jovens em risco deve ser informada do excesso de faltas do aluno menor de idade, assim co-

mo dos procedimentos e diligências até então adotados pelo Colégio e pelos Encarregados de Edu-

cação, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 

 

7. EFEITOS DO EXCESSO GRAVE DE FALTAS  

7.1. Ultrapassar o limite de faltas injustificadas previsto no n.º 6 constitui uma violação dos deveres 

de frequência e assiduidade e obriga o aluno faltoso ao cumprimento de medidas de recuperação 

e/ou corretivas específicas, de acordo com o estabelecido nos artigos seguintes, podendo ainda con-

duzir à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias.  

7.2. O previsto no n.º 1 não exclui a responsabilização dos Encarregados de Educação ou do aluno, 

designadamente, nos termos do Estatuto do Aluno.  

7.3. Todas as situações, atividades, medidas ou suas consequências previstas no presente número 

são obrigatoriamente comunicadas, pelo Diretor de Turma ou pelo Professor Titular do aluno, pelo 

meio mais expedito, ao Encarregado de Educação, e registadas no processo individual do aluno. 

7.4. Ultrapassar o limite de faltas estabelecido no presente regulamento interno relativamente às 

atividades de apoio ou complementares de inscrição ou de frequência facultativa implica a imediata 

exclusão do aluno das atividades em causa. 



  

 

Regulamento Interno CLF | 27 

 

 

8. MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E DE INTEGRAÇÃO 

8.1. O aluno que não tenha cumprido com o seu dever de assiduidade pode ser obrigado a realizar 

atividades, definidas caso a caso. 

8.2. As atividades de recuperação da aprendizagem, quando a elas houver lugar, são decididas pelo 

Professor Titular da Turma ou pelos professores das disciplinas em que foi ultrapassado o limite de 

faltas, de acordo com as regras aprovadas pelo Conselho Pedagógico. 

 

9. INCUMPRIMENTO OU INEFICÁCIA DAS MEDIDAS 

Perante o incumprimento das medidas previstas no número anterior e a sua ineficácia ou impossibili-

dade de atuação, aplica-se a legislação em vigor. 

 

10. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO  

Poderão conduzir à não renovação da inscrição no Colégio as seguintes situações: 

A. Assiduidade reduzida ou absentismo sistemático;  

B. Falta sistemática de pontualidade; 

C. Prática persistente de faltas injustificadas; 

D. Prática reiterada de infrações disciplinares que indiciem o desajuste do aluno ao MiVE, Pro-

jeto Educativo e ao Regulamento Interno do Colégio; 

E. Ausência de cooperação e envolvimento dos Encarregados de Educação na vida escolar do 

seu educando. 
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SECÇÃO IV. Avaliação 

1. PRINCÍPIOS 

Em todo o processo de avaliação, devem imperar os seguintes princípios: 

A. Consistência entre os processos de avaliação e os conhecimentos e capacidades definidos; 

B. Prioridade do caráter formativo da avaliação com valorização dos processos de autoavalia-

ção regulada e sua articulação com os momentos de avaliação sumativa; 

C. Diversificação dos instrumentos de avaliação; 

D. Valorização da evolução do aluno;  

E. Transparência do processo, traduzida  pela clarificação, explicitação e divulgação dos crité-

rios de avaliação; 

F. Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação, definidos no ponto b. 

 

2. INTERVENIENTES 

Na avaliação dos alunos intervêm todos os professores envolvidos, assumindo particular responsabi-

lidade neste processo o Educador de Infância, o Professor Titular de Turma no 1.º ciclo do Ensino 

Básico [devendo este reunir e coadjuvar os professores de Expressão Musical, Expressão Motora, 

Inglês, Informática e EMRC] e os professores que integram o Conselho de Turma e nos 2.º e 3.º Ci-

clos do Ensino Básico e no Ensino Secundário. 

 

3. PROCESSO INDIVIDUAL DO ALUNO 

3.1. O processo individual do aluno acompanha-o ao longo de todo o seu percurso escolar, sendo de-

volvido ao Encarregado de Educação no termo da escolaridade obrigatória. 

3.2. 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. 

3.3. O processo individual do aluno, documenta o seu percurso escolar de forma sistemática e pro-

porcionará uma visão global do seu desenvolvimento integral sendo da responsabilidade do Educa-
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dor de Infância, do Professor Titular da Turma, no 1.º Ciclo do Ensino Básico, e do Diretor de Turma, 

no 2.º e 3.º Ciclos e no Ensino Secundário. 

3.4. Do mesmo devem constar: 

A. Elementos fundamentais de identificação do aluno; 

B. Registos de avaliação; 

C. Relatórios médicos e/ou de avaliação psicológica, quando existem; 

D. Planos e relatórios de apoio pedagógico, quando existem; 

E. Registos mais significativos do trabalho do aluno  que documentem o seu percurso escolar; 

F. Informações relativas a comportamentos meritórios e a medidas disciplinares sancionató-

rias aplicadas e seus efeitos; 

G. Uma autoavaliação do aluno, no final de cada ano, com exceção do 1.º ano de escolaridade.  

3.5. A consulta deste processo está condicionada à autorização do Diretor de Turma, sempre que 

este achar oportuno e pertinente. Os dados nele contidos são confidenciais, sendo a sua consulta 

sempre realizada na presença do Diretor de Turma ou em quem a Direção Pedagógica delegue. 

 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

4.1. No início do ano letivo, compete ao Conselho Pedagógico aprovar os critérios de avaliação pro-

postos pelos Departamentos Curriculares e pelo Conselho Escolar. 

4.2. Os critérios de avaliação deverão contemplar o procedimento a adotar no caso de os alunos fal-

tarem a um teste, por doença ou outra causa. 

4.3. A Direção Pedagógica deve garantir, no início do ano letivo, a divulgação, junto dos alunos e En-

carregados Educação, dos critérios de avaliação. 

 

5. MODALIDADES DE AVALIAÇÃO 

A avaliação das aprendizagens compreende as modalidades: avaliação diagnóstica, avaliação formati-

va e avaliação sumativa interna e externa, de acordo com a lei. 
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6. Elementos de avaliação 

6.1. Verificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas, definidas para cada 

ano/ciclo de ensino.    

6.2. Conhecimentos e capacidades transversais, nos domínios definidos pelos critérios gerais de ava-

liação aprovados em Conselho Pedagógico. 

 

7. CLASSIFICAÇÃO DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO 

A. No 1.º Ciclo do Ensino Básico a classificação das fichas de avaliação, mesmo das atividades 

de enriquecimento curricular, assumirá caráter qualitativo: 

 

F 0 a 29% 

E 30 a 49% 

D 50 a 59% 

C 60 a 69% 

B 70 a 89% 

A 90 a 100% 

 

B. Nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico assumirá caráter quantitativo, expresso em percenta-

gens. 

C. No Ensino Secundário a classificação das fichas de avaliação assumirá caráter quantitativo: 

de 0 a 20 valores. 
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Nos 2.º e 3.º Ciclos e no Ensino Secundário, no caso de trabalhos e de outros processos de avaliação, 

esta poderá ser expressa qualitativamente. 

 

8. PROGRESSÃO E RETENÇÃO 

8.1. No caso dos alunos que completem 5 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro, o 

Colégio reserva-se o direito de só admitir a transição para o primeiro ano de escolaridade, se os 

mesmos revelarem a maturidade necessária. 

8.2. No Ensino Básico, a avaliação sumativa, realizada no final de cada ano, dá origem a uma tomada 

de decisão sobre a progressão e retenção do aluno, cuja regulamentação resulta da legislação em 

vigor. 

8.3. Nos anos não terminais de ciclo, o Conselho Pedagógico definirá, no início de cada ano letivo, os 

critérios de retenção dos alunos. 

8.4. No Ensino Secundário, a avaliação e condições de retenção e progressão seguem o disposto na 

legislação em vigor. 

 

SECÇÃO V. Visitas de Estudo 

1. O professor ou grupo responsável pela organização da visita deve apresentar o respetivo projeto, 

sempre que possível, no início do ano letivo, ao Departamento a que pertence. Estes projetos devem 

assumir um caráter interdisciplinar e deles deve ser dado conhecimento ao Coordenador de Ciclo. 

2. Do plano da visita devem constar: 

A. Objetivos; 

B. Data da visita; 

C. Locais a visitar; 

D. Programa previsto; 

E. Nomes dos professores responsáveis; 

F. Turmas, os professores e o número de alunos envolvidos; 

G. Meio de transporte a utilizar.  
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A realização das visitas depende sempre da autorização da Direção Pedagógica e aprovação em Con-

selho Pedagógico. As visitas de estudo são atividades letivas, por isso a participação dos alunos e o 

pagamento das despesas inerentes ao transporte são obrigatórios. 

CAPÍTULO IV  
COMUNIDADE EDUCATIVA – DIREITOS E DEVERES  

A Comunidade Educativa integra os alunos, os Encarregados de Educação, os professores, o pessoal 

não docente, os serviços de administração central e regional com intervenção na área da educação, 

nos termos das respetivas responsabilidades e competências. 

O Colégio e a Comunidade Educativa têm direito a um corpo de pessoal capaz e integrado no múnus 

educativo prosseguido.  

 

SECÇÃO I. Alunos 

1. DIREITOS 

O aluno, parte integrante da comunidade educativa, constitui a razão de ser do Colégio, é o centro do 

processo educativo e, por isso, usufrui dos seguintes direitos: 

A. Sentir que o Colégio lhe proporciona um ambiente de trabalho acolhedor e motivante, pro-

movendo um desenvolvimento integral de todas as suas potencialidades, ao longo do pro-

cesso educativo; 

B. Ser tratado com educação e respeito pelos professores, colegas, funcionários administrati-

vos, auxiliares da ação educativa e demais pessoal não docente; 

C. Usufruir de uma igualdade de oportunidades, no respeito pela diferença; 

D. Beneficiar de uma valorização de caráter físico, artístico, científico, cultural, humano e cris-

tão, a fim de usufruir de uma autêntica formação integral; 

E. Usufruir de um ensino de qualidade que lhe faculte a possibilidade de uma aprendizagem 

com sucesso; 

F. Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no trabalho 

e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 

G. Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente, o voluntariado em 

favor da comunidade em que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas no colégio 

ou fora dele, e ser estimulado nesse sentido; 
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H. Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma planifica-

ção equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente, as que con-

tribuem para o desenvolvimento cultural da comunidade;  

I. Ser esclarecido sobre o processo educativo e sobre as formas e critérios que informam a sua 

avaliação; 

J. Ver respeitada a confidencialidade dos elementos de natureza pessoal ou familiar constan-

tes do seu processo individual; 

K. Participar na autoavaliação, com base nos critérios aprovados em Conselho Pedagógico; 

L. Eleger e ser eleito para os órgãos, cargos e demais funções de representação existentes no 

Colégio, designadamente, delegado e subdelegado de turma; 

M. Conhecer o Regulamento Interno do Colégio e ser informado sobre todos os assuntos que 

justificadamente sejam do seu interesse; 

N. Ser informado e ouvido sobre todos os assuntos que lhe digam diretamente respeito; 

O. Beneficiar de outros apoios específicos, adequados às suas necessidades escolares ou à sua 

aprendizagem, através dos serviços de psicologia e orientação ou de outros serviços espe-

cializados de apoio educativo; 

P. Utilizar os serviços de apoio [biblioteca, reprografia, sala multimédia, sala de informática], 

cumprindo as normas de funcionamento desses serviços; 

Q. Organizar e participar em iniciativas e projetos que promovam a sua formação e ocupação 

de tempos livres, sempre que autorizados pela Direção Pedagógica; 

R. Ser acompanhado na formação cristã; 

S. Frequentar as atividades de enriquecimento curricular ou dos clubes/oficinas, existentes no 

Colégio; 

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

ou manifestada no decorrer das atividades escolares; 

U. Beneficiar de medidas, a definir pelo Colégio, adequadas à recuperação da aprendizagem 

nas situações de ausência devidamente justificada às atividades escolares. 

 

2. DEVERES 

O aluno deve assumir, de forma personalizada, as atitudes e valores decorrentes do MiVE, do Projeto 

Educativo e do Regulamento Interno do Colégio, nomeadamente: 

A. Estudar; 
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B. Empenhar-se na sua educação e formação integral; 

C. Ser assíduo, pontual e responsável no cumprimento de todos os seus deveres; 

D. Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente; 

E. Participar ativa e oportunamente nas atividades letivas e outras desenvolvidas pelo Colégio, 

nomeadamente, nas visitas de estudo, pagando, neste caso, as despesas inerentes; 

F. Tratar com respeito, correção e lealdade qualquer membro da comunidade educativa, con-

tribuindo para a harmonia da convivência escolar; 

G. Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como nas 

demais atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos;  

H. Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade educativa, 

não praticando quaisquer atos que atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial 

dos professores, pessoal não docente e alunos; 

I. Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo 

com as circunstâncias de perigo para a integridade física e psicológica dos mesmos; 

J. Apresentar-se nas aulas com o material necessário para as respetivas disciplinas, trazendo 

consigo o cartão de estudante e a caderneta do aluno, apresentando-os sempre que lhe se-

jam solicitados; 

K. Apresentar ao professor os testes assinados; 

L. Apresentar ao Diretor de Turma a justificação das faltas às atividades letivas, de acordo com 

as normas definidas neste regulamento; 

M. Usar sempre o uniforme do Colégio e restante vestuário adequado às atividades em que es-

tejam envolvidos; 

N. Na época de exames não usar vestuário menos próprio para um estabelecimento de ensino; 

O. Respeitar os bens de todos os elementos da comunidade educativa, bem como não danificar 

e contribuir para a conservação e asseio das instalações e do material do Colégio; 

P. Assumir a responsabilidade de todos os atos praticados, nomeadamente pelos danos causa-

dos no Colégio, voluntariamente ou por irresponsabilidade; 

Q. Permanecer no Colégio durante o seu horário letivo, salvo autorização expressa do Encarre-

gado de Educação; 

R. Dignificar o Colégio nas atividades curriculares e de enriquecimento curricular em que o Co-

légio participe ou se faça representar; 

S. Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas al-

coólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas; 
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T. Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou enge-

nhos passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades leti-

vas, ou poderem causar danos físicos ou psicológicos aos alunos ou a qualquer outro mem-

bro da comunidade educativa; 

U. 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, exce-

to quando a utilização de qualquer dos meios acima referidos esteja diretamente relacionada 

com as atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor ou pelo 

responsável pela direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso; 

Adenda aos pontos T. e U.:  

Para os alunos do Ensino Básico, a utilização do telemóvel é proibida em qualquer circunstância, mes-

mo durante os intervalos, motivo pelo qual os alunos que o tragam para o Colégio devem entregá-lo ao 

professor no início das atividades letivas e recolhê-lo no final.  

No que diz respeito ao período do almoço: os alunos do 2.º Ciclo que não almocem no Colégio podem 

recolher o telemóvel e entregá-lo novamente no início das atividades letivas da parte tarde. Os alunos 

do 3.º Ciclo, mesmo que almocem no Colégio, podem ter o telemóvel durante esse período. 

Os alunos do Ensino Secundário podem ter consigo os telemóveis, mas não os podem utilizar em 

quaisquer circunstâncias, a não ser que seja solicitada pelo professor por motivos pedagógicos. 

V. Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem autori-

zação 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 re-

gistada; 

W. 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 autori-

zação da Direção Pedagógica; 

X. Respeitar os direitos de autor e de propriedade; 

Y. Manter o decoro nas palavras, nas atitudes e nos comportamentos dentro e fora do recinto 

escolar, nomeadamente, nas imediações do Colégio; 



  

 

Regulamento Interno CLF | 36 

 

Z. Conhecer e aceitar o Regulamento Interno do Colégio, comprometendo-se com o seu cum-

primento integral em declaração anual, feita no ato da matrícula a partir do 5.º ano de esco-

laridade. 

 

3. DELEGADOS E SUBDELEGADOS DE TURMA 

3.1. O Delegado e o Subdelegado de Turma são os representantes da turma, eleitos por esta, no iní-

cio de cada ano letivo. 

Na preparação da eleição do Delegado e Subdelegado, o Diretor de Turma sensibilizará os alunos 

para a importância, função e perfil dos eleitos para os cargos. Sempre que possível, será de evitar a 

reeleição sistemática dos mesmos alunos dadas as vantagens da rotatividade para que todos tenham 

a possibilidade de desenvolver capacidades de liderança. 

3.2. São funções do Delegado e Subdelegado: 

A. Contribuir para o cumprimento do Regulamento Interno; 

B. Colaborar com os professores na procura de soluções que permitam melhorar a relação Pro-

fessor /Aluno; 

C. Ser o interlocutor privilegiado dos alunos da turma com os professores e demais órgãos do 

Colégio; 

D. Colaborar estreitamente com o Diretor de Turma na procura de soluções que permitam ul-

trapassar problemas que surjam no seio da turma; 

E. Solicitar a realização de reuniões da turma com o respetivo Diretor de Turma para aprecia-

ção de matérias relacionadas com o funcionamento da mesma, sem prejuízo das atividades 

letivas; 

F. Contribuir para manutenção da ordem e disciplina da turma durante as aulas e fora delas; 

G. Verificar o bom estado de conservação e limpeza das salas de aula; 

H. Participar nas reuniões de Delegados de Turma e de Conselho de Turma para que forem 

convocados. 
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4. MEDIDAS DISCIPLINARES 

4.1. Infração 

A infração é a violação, feita pelo aluno, dos deveres previstos no presente Regulamento Interno e na 

Lei em vigor e constitui infração disciplinar passível da aplicação de medida corretiva ou medida dis-

ciplinar sancionatória, nos termos dos números seguintes. 

4.2. Participação de ocorrência 

4.2.1. O professor ou membro do pessoal não docente que presencie ou tenha conhecimento de 

comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve participá-los imediatamente ao 

Diretor de Turma, ao Coordenador de Ciclo ou à Direção Pedagógica. 

4.2.2. O aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve co-

municar imediatamente ao Professor Titular de Turma, ao Diretor de Turma ou equivalente, o qual, 

no caso de os considerar graves ou muito graves, os participa, no prazo de um dia útil, à Direção Pe-

dagógica. 

 

4.3. Medidas disciplinares corretivas e medidas disciplinares sancionatórias 

4.3.1. Finalidades das medidas disciplinares corretivas e das disciplinares sancionatórias 

1. Todas as medidas disciplinares corretivas e medidas disciplinares sancionatórias prosseguem fina-

lidades pedagógicas, preventivas, dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o cum-

primento dos deveres do aluno, a preservação do reconhecimento da autoridade e segurança dos 

professores e demais funcionários, no exercício da sua atividade profissional e de acordo com as suas 

funções, visando o normal prosseguimento das atividades da escola, a correção do comportamento 

perturbador e o reforço da formação cívica do aluno, com vista ao desenvolvimento equilibrado da 

sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na co-

munidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das suas aprendizagens. 

2. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever violado e 

gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente, para além das identificadas no número an-

terior, finalidades punitivas. 
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3. As medidas disciplinares corretivas e medidas disciplinares sancionatórias devem ser aplicadas em 

coerência com as necessidades educativas do aluno e com os objetivos da sua educação e formação, 

no âmbito, tanto quanto possível, do desenvolvimento do plano de trabalho da turma, do Projeto 

Educativo do Colégio, e nos termos do presente Regulamento Interno. 

4. Na determinação da medida disciplinar corretiva ou medida disciplinar sancionatória aplicável de-

ve ser tido em consideração a gravidade do incumprimento do dever violado, a idade do aluno, o grau 

de culpa, os seus antecedentes disciplinares e todas as demais circunstâncias em que a infração foi 

praticada e militem contra ou a seu favor.  

 

4.3.2. Medidas disciplinares corretivas  

1. As medidas corretivas prosseguem os objetivos referidos no ponto 4.3.1, assumindo uma natureza 

eminentemente preventiva. 

2. São medidas corretivas: 

a) Advertência; 

b) Ordem de saída da sala de aula, e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar; 

c) Realização de tarefas e atividades de integração escolar, podendo, para esse efeito, ser aumentado 

o período de permanência obrigatória diária ou semanal do aluno no Colégio; 

d) Condicionamento na participação em atividades lúdicas, o acesso a certos espaços escolares, ou a 

utilização de certos materiais e equipamentos sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades 

letivas; 

e) Mudança de turma. 

2.1. Se o aluno circular dentro do Colégio sem o uniforme, será registada uma advertência que será 

participada ao Diretor de Turma. A acumulação de três advertências será objeto de medida corretiva. 

2.2. Em caso de utilização indevida de equipamentos tecnológicos, o professor ou membro do pessoal 

não docente apreenderá os mesmos, entregando-os ao Coordenador de Ciclo ou ao Diretor de Tur-

ma e, posteriormente, entregue ao Encarregado de Educação. 
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3. A advertência, fora da sala de aula, pode ser feita por qualquer professor ou membro do pessoal 

não docente, confrontando o aluno verbalmente com o comportamento perturbador do normal fun-

cionamento das atividades da escola ou das relações no âmbito da comunidade educativa, alertando-

o de que deve evitar tal conduta e responsabilizando-o para os seus deveres como aluno. 

4. A aplicação da medida corretiva da ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desen-

volva o trabalho escolar é da exclusiva competência do professor respetivo, que deverá comunicar 

por escrito ao Diretor de Turma, e implica a marcação de falta injustificada ao aluno e a permanência 

do aluno na escola. 

4.1. Sempre que seja aplicada ao aluno a medida corretiva prevista no número anterior, o aluno terá 

de realizar uma atividade pedagógica junto do funcionário do corredor ou na biblioteca. 

5. A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo aluno da medida corretiva de ordem de 

saída da sala de aula pela terceira vez, por parte do mesmo professor, ou pela quinta vez independen-

temente do professor que a aplicou, implica a análise da situação em Conselho de Turma, tendo em 

vista a identificação das causas e a pertinência da proposta de aplicação de outras medidas disciplina-

res corretivas ou sancionatórias. 

6. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas c), d) e e) do n.º 2 é da competência da Di-

reção Pedagógica do Colégio que, para o efeito, procede sempre à audição do Coordenador de Ciclo, 

Diretor de Turma ou do Professor Titular da Turma a que o aluno pertença. 

7. Para aplicação da medida corretiva prevista na alínea c) do n.º 2, o aluno ficará obrigado a realizar 

tarefas de apoio a atividades, incluindo limpeza de espaços do Colégio, após período de aulas e du-

rante um ou mais dias, conforme a gravidade da infração. 

8. A aplicação das medidas corretivas previstas no n.º 2 é comunicada ao Encarregado de Educação. 
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4.3.3. Medidas disciplinares sancionatórias 

1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao comporta-

mento do aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurar ser participada de ime-

diato pelo professor ou funcionário que a presenciou ou dela teve conhecimento ao Coordenador de 

Ciclo, com conhecimento do Diretor de Turma ou Professor Titular. 

2. São medidas disciplinares sancionatórias:   

a) Repreensão registada; 

b) Suspensão do Colégio até 3 dias úteis; 

c) Suspensão do Colégio entre 4 e 12 dias úteis; 

d) Não renovação da inscrição; 

e) 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 professor respetivo, competindo à Direção Pedagógi-

ca, nas restantes situações, averbando-se no respetivo processo individual do aluno, a identificação 

do autor do ato decisório, data em que o mesmo foi proferido e a fundamentação de facto e de direito 

que norteou tal decisão. 

4. A suspensão até três dias úteis, enquanto medida dissuasora, é aplicada, com a devida fundamen-

tação dos factos que a suportam, pela Direção Pedagógica, após o exercício dos direitos de audiência 

e defesa do visado. 

5. Compete à Direção Pedagógica, ouvido o Encarregado de Educação do aluno, fixar os termos e 

condições em que a aplicação da medida disciplinar sancionatória referida no número anterior é exe-

cutada, garantindo ao aluno um plano de atividades pedagógicas a realizar, com corresponsabilização 

daqueles. 

6. Compete à Direção Pedagógica a decisão de aplicar as demais medidas disciplinares sancionatórias 

conforme o determinado na Lei vigente. 

7. Complementarmente às medidas previstas no n.º 2, compete à Direção Pedagógica decidir sobre a 

reparação dos danos ou a substituição dos bens lesados ou, quando aquelas não forem possíveis, so-

bre a indemnização dos prejuízos causados pelo aluno ao colégio ou a terceiros. 
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4.3.4. Cumulação de medidas disciplinares 

1. A aplicação das medidas corretivas previstas nas alíneas a) a e) do ponto 4.3.2. – 2. é cumulável 

entre si. 

2. A aplicação de uma ou mais medidas corretivas é cumulável apenas com a aplicação de uma medida 

disciplinar sancionatória.  

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, por cada infração, apenas pode ser aplicada uma 

medida disciplinar sancionatória. 

 

4.4. Procedimento disciplinar 

Toda a tramitação respeitante ao Procedimento Disciplinar seguirá o disposto na Lei vigente. 

 

5. COMPORTAMENTOS MERITÓRIOS 

O Colégio, enquanto instituição educativa, dirige a sua ação não só à dimensão curricular, mas tam-

bém às dimensões humana, cristã, espiritual, social, cultural e artística, como condição da formação 

da Pessoa. 

No sentido de reconhecer e distinguir os alunos nas dimensões referidas, criou um Regulamento 

próprio para a atribuição de Menções de Mérito [anexo II]. 

 

 

SECÇÃO II. Professores 

Ao corpo docente do Colégio, sendo o principal responsável pela condução do processo ensino-

aprendizagem, cabe-lhe promover medidas de caráter pedagógico, que estimulem o desenvolvimen-

to das aprendizagens e capacidades dos alunos, identificar as suas dificuldades e potencialidades e 

desenvolver métodos de trabalho, valorizando a dimensão da cidadania. Compete-lhe ainda a organi-

zação e funcionamento dos diversos conselhos e participação nas estruturas de orientação educati-

va, nos serviços especializados de apoio educativo e nas demais atividades do Colégio. 
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1. AUTORIDADE DO PROFESSOR 

A. A lei protege a autoridade dos professores nos domínios pedagógico, científico, organizacio-

nal, disciplinar e de formação cívica. 

B. A autoridade do professor exerce-se dentro e fora da sala de aula, no âmbito das instalações 

escolares ou fora delas, no exercício das suas funções. 

C. Consideram-se suficientemente fundamentadas, para todos os efeitos legais, as propostas 

ou as decisões dos professores relativas à avaliação dos alunos, quando oralmente apresen-

tadas e justificadas perante o Conselho de Turma e sumariamente registadas na ata, as quais 

se consideram ratificadas pelo referido conselho com a respetiva aprovação, exceto se o 

contrário daquela expressamente constar. 

D. Os professores gozam de especial proteção da lei penal relativamente aos crimes cometidos 

contra a sua pessoa ou o seu património, no exercício das suas funções ou por causa delas, 

sendo a pena aplicável ao crime respetivo agravada em um terço nos seus limites mínimo e 

máximo. 

 

2. DIREITOS 

São direitos dos Professores os que constarem da legislação em vigor, nomeadamente: 

A. Usufruir, na sua atividade de Educadores, de um ambiente propício à sua realização profis-

sional, designadamente, desfrutando de um bom ambiente de trabalho; 

B. Ser tratado com respeito e cordialidade por todos os membros da comunidade educativa; 

C. Ter acesso a uma atualização profissional contínua; 

D. Usufruir das condições indispensáveis a um bom desempenho profissional; 

E. Receber o apoio técnico, material e documental necessário para a sua formação e para o 

exercício de uma atividade educativa; 

F. Ter acesso a uma informação interna atualizada e devidamente afixada em local próprio, 

nomeadamente no que diz respeito a legislação e projetos, propostas e deliberações dos ór-

gãos de gestão; 

G. Ser esclarecido pelo Diretor de Turma sobre problemas referentes aos alunos; 

H. Aplicar as medidas de ação disciplinar que lhe são atribuídas nos termos da lei e do Regula-

mento Interno; 



  

 

Regulamento Interno CLF | 43 

 

I. Emitir recomendações no âmbito da análise crítica do funcionamento do Colégio; 

J. Ser ouvido na designação do Coordenador de Departamento; 

K. Ter redução de horário da componente letiva de acordo com a função desempenhada, nos 

termos do Contrato Coletivo de Trabalho do Ensino Particular e Cooperativo; 

L. Conhecer o Contrato Coletivo de Trabalho do Ensino Particular e Cooperativo; 

M. Pertencer a associações profissionais e sindicais; 

N. Usufruir de proteção em caso de acidente no trabalho. 

 

3. DEVERES 

São deveres dos professores os que constarem da legislação em vigor, nomeadamente: 

A. Dar testemunho dos princípios, valores e atitudes decorrentes do MiVE e do Projeto Educa-

tivo, participando na formação cívica do aluno; 

B. Ser assíduo e pontual; 

C. Criar um agradável ambiente de trabalho e de convívio, despertando e desenvolvendo o in-

teresse dos alunos pela aprendizagem; 

D. Planificar o processo ensino/aprendizagem; 

E. Numerar e sumariar as lições; 

F. Registar as faltas de presença; 

G. Zelar pelos comportamentos dos alunos dentro e fora da sala de aula; 

H. Aplicar medidas de prevenção e remediação que propiciem a realização do processo ensino-

aprendizagem num bom ambiente educativo, bem como a formação cívica dos alunos; 

I. Aplicar as medidas educativas disciplinares, nos termos previstos no Regulamento Interno; 

J. Informar os alunos sobre os processos/critérios de avaliação das disciplinas que lecionam; 

K. Colaborar e contribuir para uma gestão eficaz da marcação de testes de avaliação no livro de 

ponto eletrónico; 

L. Enriquecer e partilhar os recursos educativos, bem como utilizar as novas tecnologias que 

lhe sejam propostas numa perspetiva de inovação e reforço da qualidade da educação e do 

ensino; 

M. Participar na organização e assegurar a realização das atividades educativas, nomeadamen-

te, as contempladas no Plano Anual de Atividades;  

N. Avaliar o aproveitamento dos alunos, tendo por base o Projeto Educativo e os critérios de 

avaliação aprovados em Conselho Pedagógico; 
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O. Dedicar especial atenção aos casos de insucesso, analisando em Conselho de Turma a me-

lhor maneira de superar as dificuldades, tendo em conta as especificidades dos alunos e o 

respetivo ciclo de estudos; 

P. Fornecer ao Diretor de Turma, por escrito, o maior número possível de informações rele-

vantes sobre o comportamento e a aprendizagem dos alunos, que possam ser úteis no con-

tacto com os Encarregados de Educação; 

Q. Comunicar, por escrito, ao Diretor de Turma todas as ocorrências perturbadoras do bom 

funcionamento das atividades letivas; 

R. Zelar pela ordem e conservação dos espaços e equipamentos; 

S. Guardar rigoroso sigilo sobre os assuntos tratados em reuniões e sobre todos os casos con-

siderados de caráter não público; 

T. Solicitar a colaboração do Serviço de Psicologia e Orientação, sempre que se considere ne-

cessário e oportuno. 

 

4. DIRETOR DE TURMA 

1. Direitos: 

A. Ter acesso a toda a legislação e normativos que regulamentam as suas funções; 

B. Dispor de um espaço adequado para receber o Encarregado de Educação e para trabalhar; 

C. Solicitar a participação do representante dos Encarregados de Educação em reuniões de 

apreciação de matérias relacionadas com o funcionamento da turma; 

D. Ter uma redução da carga horária letiva compatível com as exigências desta função e no 

cumprimento do Contrato Coletivo de Trabalho. 

 

2. Deveres: 

A. Conhecer a legislação em vigor, bem como os documentos úteis para o bom desempenho da 

sua função; 

B. Divulgar a legislação atualizada respeitante ao processo ensino/aprendizagem; 

C. Cumprir e fazer cumprir a legislação que regulamenta as suas funções;  

D. Promover a integração dos alunos nos grupos, na turma e no Colégio; 
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E. Acompanhar o aluno na sua integração na comunidade educativa, aquando da sua vinda de 

novo, ou após a aplicação de medidas educativas disciplinares de suspensão de frequência; 

F. Promover um ambiente educativo que contribua para melhorar as condições de aprendiza-

gem; 

G. Sensibilizar os alunos para o problema da segurança, alertando-os para o cumprimento das 

normas estabelecidas; 

H. Possuir e fornecer, aos professores da turma, meios e documentos de trabalho necessários 

ao desempenho das atividades educativas; 

I. Garantir aos Encarregados de Educação dos alunos da turma a informação relevante que 

possibilite o acompanhamento do percurso escolar e educativo dos seus educandos; 

J. Coordenar o plano de trabalho da turma, colaborando com os professores na adoção de me-

didas de apoio e orientação pedagógica dos alunos, tendentes à melhoria das condições de 

aprendizagem; 

K. Promover o acompanhamento individualizado dos alunos, elaborando e conservando o seu 

processo individual, dando conhecimento deste ao aluno, ao Encarregado de Educação e 

professores da turma, da informação relevante para o sucesso dos alunos, para a sua forma-

ção pessoal e para a integração na sociedade; 

L. Assegurar a coordenação das estratégias relativas aos alunos da turma, bem como das ativi-

dades interdisciplinares, nomeadamente as visitas de estudo, dando-as a conhecer ao Coor-

denador de Ciclo;  

M. Colaborar com os Encarregados de Educação dos alunos no sentido de prevenir, detetar e 

resolver problemas comportamentais e de aprendizagem;  

N. Registar, controlar e comunicar aos Encarregados de Educação as faltas, as advertências e 

as medidas corretivas aplicadas aos seus educandos, mantendo atualizado o Dossier de 

Turma; 

O. Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos alunos, garantindo o seu cará-

ter globalizante e integrado, no respeito pelo regime legal de avaliação dos alunos do Ensino 

Básico e Secundário e dos critérios definidos pelo Conselho Pedagógico do Colégio; 

P. Apreciar ocorrências de insucesso educativo, delinear em Conselho de Turma estratégias de 

recuperação e dar conhecimento aos Encarregados de Educação; 

Q. Preencher as fichas de atendimento dos Encarregados de Educação, sintetizando o conteú-

do das informações e decisões resultantes das reuniões; 



  

 

Regulamento Interno CLF | 46 

 

R. Comunicar ao Coordenador de Ciclo e, se achar oportuno, à Direção Pedagógica, todas as si-

tuações relevantes que surjam no âmbito da turma e do diálogo que estabelece com os En-

carregados de Educação;  

S. Apreciar ocorrências de âmbito disciplinar, dando-as a conhecer à Direção Pedagógica, 

quando classificadas de graves ou muito graves, para efeitos de procedimento disciplinar; 

T. Presidir e orientar os trabalhos do Conselho de Turma. 

 

SECÇÃO III. Pessoal não docente 

1. DIREITOS: 

A. Ser convocado, no início de cada ano letivo, pelo Direção Administrativa, para uma reunião 

de acolhimento, informação e distribuição de serviço; 

B. Ser tratado com correção por todos os elementos da Comunidade Educativa; 

C. Ser apoiado e usufruir da formação necessária ao desempenho das suas funções; 

D. Usufruir de instalações adequadas ao convívio e ao desempenho das suas tarefas específi-

cas; 

E. Conhecer, no plano profissional, as disposições legais e as tomadas pelos órgãos competen-

tes; 

F. Ser informado das atividades promovidas pelo Colégio; 

G. Responder a consultas sobre opções do Colégio; 

H. Emitir recomendações no âmbito da análise do funcionamento do Colégio; 

I. Usufruir de proteção por acidente em serviço; 

J. Exercer livremente a atividade sindical; 

K. Conhecer o Contrato Coletivo de Trabalho do Ensino Particular e Cooperativo. 

 

2. DEVERES: 

A. Respeitar os princípios, valores e ideais decorrentes do MiVE, do Projeto Educativo e do Re-

gulamento Interno do Colégio; 

B. Ter consciência de que, como membros da Comunidade Educativa, têm um papel importante 

na educação integral dos alunos; 

C. Desempenhar as suas funções com cortesia, isenção, zelo, lealdade e sigilo; 
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D. Ter em atenção que em todos os espaços do Colégio se pode e deve exercer uma ação edu-

cativa; 

E. Colaborar com os Professores no sentido de prevenir e resolver problemas comportamen-

tais, bem como no cumprimento das medidas previstas no Regulamento Interno; 

F. Participar na organização escolar e manter as instalações e equipamentos em perfeito esta-

do de higiene e funcionalidade; 

G. Garantir a preservação e uso adequado das instalações e equipamentos; 

H. Propor medidas de melhoramento e renovação das instalações e equipamentos; 

I. Respeitar o horário de trabalho; 

J. Orientar ou acompanhar os alunos nos diferentes espaços, segundo as normas ou indicações 

pontuais; 

K. Não permitir a presença de estranhos no recinto do Colégio; 

L. Trazer diariamente o seu elemento de identificação; 

M. Quando destacado para o Serviço de Portaria, é dever do funcionário identificar as pessoas 

que pretendam entrar no Colégio, orientando-as para o serviço pretendido.  
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SECÇÃO IV. Encarregados de Educação 

Aos Pais e Encarregados de Educação cabe uma função insuprível e essencial na Educação dos seus 

educandos, de acordo com os princípios e valores do MIVE e do Projeto Educativo do Colégio, num 

espírito de colaboração aberta e franca das famílias com o Colégio, sendo-lhe atribuídos os seguintes 

Direitos e Deveres: 

 

1. DIREITOS: 

A. Encontrar no Colégio um ensino de qualidade inspirado pelos princípios e valores da mundi-

vidência cristã; 

B. Ser recebido pelo Educador, Professor Titular da Turma ou Diretor de Turma do seu edu-

cando, em instalações adequadas, no dia e hora marcados para atendimento; 

C. Ser informado sobre a aprendizagem e comportamento do seu educando; 

D. Ser ouvido pelos membros e órgãos da Comunidade Educativa; 

E. Utilizar as instalações e receber outros apoios para desenvolver atividades que estreitem as 

relações entre a família e a escola, sempre que devidamente autorizados pela Direção Peda-

gógica; 

F. Conhecer os critérios de avaliação; 

G. Ser informado de todas as atividades que impliquem a saída do Colégio; 

H. Ser avisado acerca das faltas, advertências e outros registos relativos ao seu educando, nos 

termos do Regulamento Interno; 

I. Ser sócio da APELF – Associação de Pais e Encarregados de Educação do Colégio. 

 

2. DEVERES: 

A. Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando; 

B. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos deveres dos seus educandos, nomeadamente, 

quanto à assiduidade, pontualidade, disciplina e empenho no processo de ensino; 

C. Providenciar as condições, para que o aluno disponha diariamente do material necessário; 

D. Tomar diligências para que o seu educando beneficie, efetivamente, dos seus direitos.  

E. Contribuir para a execução do Projeto Educativo e do Regulamento Interno, participando na 

vida do Colégio; 
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F. Informar o Professor Titular de Turma ou o Diretor de Turma de situações específicas do 

seu educando que sejam relevantes para o desenvolvimento do processo educativo; 

G. Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial, quan-

do para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino dos seus educandos; 

H. Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua profissão e incutir 

nos seus educandos o dever de respeito para com os professores, para com o pessoal não 

docente e para com os colegas, contribuindo para a preservação da harmonia da Comunida-

de Educativa; 

I. Contribuir para o correto apuramento dos factos em situações de índole disciplinar, partici-

pando nos atos e procedimentos para os quais for notificado e, sendo aplicada a este medida 

corretiva ou medida disciplinar sancionatória, diligenciar, para que a mesma prossiga os 

objetivos de reforço da sua formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua perso-

nalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na co-

munidade educativa e do seu sentido de responsabilidade; 

J. Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica de todos os 

que participam na vida da escola; 

K. Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais responsabilidades 

desta, em especial, informando-a e informando-se sobre todas as matérias relevantes no 

processo educativo dos seus educandos, nomeadamente, assinando toda a informação ema-

nada do Colégio; 

L. Comparecer na escola, sempre que se revele necessário ou quando for solicitado; 

M. Conhecer o Regulamento Interno da escola e subscrever declaração anual de aceitação do 

mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral; 

N. Indemnizar a escola relativamente a danos patrimoniais causados pelo seu educando; 

O. Manter constantemente atualizados os seus contactos [telefónico e endereços postal e elec-

trónico], bem como os do seu educando, quando diferentes, informando o Colégio em caso 

de alteração. 

P. Apresentar a identificação sempre que solicitada. 

 

3. ASSOCIAÇÃO DE PAIS – APELF 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Colégio Luso-Francês é uma estrutura autó-

noma representativa de todos os Pais e Encarregados de Educação dos alunos do Colégio, cujos 

objetivos e funções constam de um estatuto próprio. 
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CAPÍTULO V  
ESTRUTURAS DE APOIO E COMPLEMENTO EDUCATIVO 

Com vista ao desenvolvimento do Projeto Educativo do Colégio, são fixadas no Regulamento Interno 

as estruturas que colaboram com a Direção Pedagógica e com o Conselho Pedagógico, no sentido de 

assegurar o acompanhamento eficaz do percurso escolar dos alunos, na perspetiva da promoção da 

qualidade educativa. 

Existem no Colégio estruturas e serviços de apoio e complemento educativo que colaboram com a 

Direção Pedagógica, Conselho Pré-escolar, Escolar, Pedagógico e de Turma.  

 

SECÇÃO I. Serviço de Psicologia e Orientação Escolar 

O âmbito de ação deste serviço desenvolve-se nos domínios da orientação escolar e de apoio psico-

pedagógico a alunos, docentes, não docentes, Encarregados de Educação, no contexto das atividades 

educativas. Este serviço é orientado por psicólogos. O horário de atendimento é afixado anualmente 

junto à secretaria. 

 

1.COMPETÊNCIAS 

A. Apoiar na integração dos novos alunos no Colégio e no desenvolvimento do sistema de rela-

ções da comunidade educativa; 

B. Apoiar os alunos no processo de desenvolvimento da sua identidade pessoal e do seu pro-

jeto de vida; 

C. Planear e desenvolver atividades de orientação escolar e profissional, nomeadamente atra-

vés de programas de apoio individual ao seu processo de escolha; 

D. Colaborar com os professores em geral e especialmente com os Educadores de Infância, 

Professores Titulares das Turmas do 1.º Ciclo e Diretores de Turma dos 2.º e 3.º Ciclos do 

Ensino Básico e Ensino Secundário, na identificação e prevenção de situações problemáticas 

de alunos, e na gestão da disciplina e das relações interpessoais no espaço aula; 

E. Sinalizar e avaliar situações de alunos com necessidades educativas especiais; 

F. Elaborar um relatório técnico pedagógico com os restantes intervenientes no processo, bem 

como elaborar o programa educativo individual em conjunto com o docente do grupo, na 
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Educação Pré-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico, e Conselho de Turma nos 2.º e 3.º Ci-

clos do Ensino Básico; 

G. Propor ações de formação dirigidas a grupos específicos da Comunidade Educativa; 

H. Este serviço pode desenvolver ações da sua iniciativa, em articulação com os professores 

dos grupos envolvidos, ou atuar por solicitação dos Professores ou dos próprios Encarrega-

dos de Educação, neste caso, sempre com o conhecimento dos Educadores de Infância, Pro-

fessores e Diretores de Turma; 

I. Colaborar com os Encarregados de Educação na perspetiva do seu aconselhamento psicos-

social; 

J. Sempre que este serviço seja solicitado ou seja oportuno intervir junto de alunos em termos 

individuais, os Encarregados de Educação serão contactados, quando necessário, no sentido 

de acompanharem o processo; 

K. Colaborar na identificação de alunos com dificuldades ou elevadas capacidades, na promo-

ção e na implementação de estratégias ajustadas às suas necessidades pedagógicas, emoci-

onais, sociais e vocacionais;   

L. Elaborar relatórios de avaliação psicopedagógica para as situações que o justifiquem; 

M. Organizar o processo de avaliação de competências relativo à admissão de novos alunos; 

N. Organizar e desenvolver o processo de recrutamento e seleção do pessoal docente e não 

docente, quando solicitado pela Direção Pedagógica. 

 

SECÇÃO II. Núcleo de Evangelização 

O Núcleo de Evangelização tem como principais objectivos promover a identidade cristã do Colégio 

Luso-Francês enquanto escola católica, inspirada pelos valores do Evangelho e pelo testemunho de 

Francisco de Assis, dinamizar a vivência cristã da Comunidade Educativa e promover ações de solida-

riedade e voluntariado.  

A ação do Núcleo de Evangelização destina-se a toda a Comunidade Educativa e contribui para a 

formação integral dos alunos, de acordo com os princípios do MiVE e do Humanismo cristão. 

O Núcleo de Evangelização é constituído pela Direção Pedagógica, pelos Professores de EMRC e por 

outros elementos da Comunidade Educativa nomeados para esse efeito pela Direção Pedagógica. 

O Coordenador do Núcleo de Evangelização será um Professor Profissionalizado, nomeado pela Di-

reção Pedagógica. A duração do seu mandato é de três anos. Antes de terminar o mandato, o Coor-
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denador coloca o seu cargo à disposição. O mandato pode ser renovado ou cessar por decisão da Di-

reção Pedagógica ou do próprio, caso haja motivo bastante. 

 

SECÇÃO III. Formação e Recursos 

O Núcleo de Formação e Recursos acompanha, promove e desenvolve diversas atividades formati-

vas, assegurando a formação contínua de docentes e não docentes. 

É composto pelos Coordenadores dos Departamentos Curriculares e pelo Coordenador do Serviço 

de Psicologia e coordenado por um dos elementos, nomeado pela Direção Pedagógica. A duração do 

mandato do Coordenador do Núcleo de Formação e Recursos é de três anos. Antes de terminar o 

mandato, o Coordenador coloca o seu cargo à disposição. O mandato pode ser renovado ou cessar 

por decisão da Direção Pedagógica ou do próprio, caso haja motivo bastante. 

São objetivos deste órgão de gestão da formação: 

A. Fazer o levantamento das necessidades de formação/atualização dos docentes, junto dos di-

ferentes departamentos disciplinares, bem como dos coordenadores de ciclo; 

B. Auscultar o pessoal não docente sobre as áreas de formação mais necessárias; 

C. Elaborar uma proposta do plano de formação a propor ao Conselho Pedagógico; 

D. Divulgar as atividades de formação de âmbito geral ou específico dirigidas ao pessoal docen-

te e não docente; 

E. Viabilizar ações de formação promovidas e/ou dinamizadas pelos diferentes Departamentos 

e Serviços; 

F. Alargar e aprofundar a investigação relacionada com temáticas decorrentes das práticas pe-

dagógicas do colégio; 

G. Estabelecer protocolos de intercâmbio e cooperação com universidades, centros de investi-

gação e outras estruturas de investigação; 

H. Representar o colégio, por delegação, na Comissão Pedagógica do Centro de Formação a 

que estiver ligado. 
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SECÇÃO IV. Atividades Extracurriculares 

1. As Atividades de Extracurriculares contribuem para formação integral do aluno; 

2. A inscrição nestas atividades é de caráter facultativo. O seu funcionamento obedece a regras es-

pecíficas, dadas a conhecer aos Encarregados de Educação, nomeadamente, no que respeita a equi-

pamentos, horários e frequência. 

3. A frequência destas atividades está sujeita ao pagamento de uma inscrição anual e de uma propina 

mensal/trimestral, com exceção da Orquestra Orff. 

4. A desistência destas atividades só é possível no final de cada período escolar. No caso de desistên-

cia antecipada, o Encarregado de Educação assume o pagamento até ao final do período letivo e, em 

caso algum, são devolvidas verbas já pagas. 

5. A demonstração das competências adquiridas nas Atividades Extracurriculares ocorrerá ao longo 

do ano letivo, sendo atribuído ao aluno um certificado de assiduidade e aproveitamento. 

6. A renovação da inscrição nas Atividades Extracurriculares fica condicionada à existência de vagas 

nas turmas e horários pré-estabelecidos. 

 

SECÇÃO V. Outras Estruturas e Serviços 

1. PROLONGAMENTO  

O serviço de prolongamento destina-se a alunos do Ensino Pré-escolar, do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e efe-

tua-se num espaço para tal destinado, com a adequada vigilância. Para frequência deste serviço, é 

devida uma inscrição e o pagamento de propina. 

2. ESTUDO  

1. Este serviço destina-se aos alunos dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e realiza-se em espaços 

adequados e devidamente vigiados. 

2. O Estudo funciona no final das atividades letivas, após a meia hora de tolerância, e permite que os 

alunos se dediquem ao estudo das diversas disciplinas e realizem os trabalhos de casa. 

3. Para um melhor aproveitamento deste serviço, não é permitida a saída de qualquer aluno durante 

o Estudo. 
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4. A frequência deste serviço é facultativa e pressupõe o pagamento de uma propina. 

5. Os utentes da Sala de Estudo são responsáveis pelo bom ambiente de trabalho e asseio do local. 

3. OUTROS CASOS 

Os alunos do Ensino Secundário, após o termo da tolerância, devem retirar-se do Colégio ou, em caso 

de necessidade, fazer o seu estudo na Biblioteca.  
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CAPÍTULO VI  
ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 

O espaço do Colégio é um todo devidamente organizado, que deve ser preservado de forma a pro-

mover um ambiente acolhedor e propiciador de condições indispensáveis para o sucesso educativo. 

Em todo este espaço, a afixação de qualquer tipo de cartazes ou anúncios carece da autorização pré-

via da Direção Pedagógica. 

1. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Estes serviços são constituídos por três setores [Secretaria Geral, Secretaria do Pessoal e Secretaria 

Pedagógica] abertos ao público. 

2. SALAS DE PROFESSORES 

Existem no Colégio salas de trabalho e convívio destinadas aos professores. 

3. SALA DE CONVÍVIO 

Os alunos dispõem de um espaço destinado ao convívio, cuja utilização obedece a regras por eles 

determinadas com a competente aprovação da Direção Pedagógica. 

4. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

As instalações desportivas são constituídas por piscina interior, pavilhão gimnodesportivo, ginásios e 

campos de jogos exteriores que se destinam, prioritariamente, às atividades curriculares e extracur-

riculares do Colégio, podendo servir toda a comunidade escolar e ser utilizadas por outros elementos 

autorizados pelo Direção. 

 

5. RECREIOS 

Espaços fechados e ao ar livre destinados a serem frequentados pelos alunos nos intervalos dos tem-

pos letivos. 

6. AUDITÓRIO 
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É um espaço do Colégio destinado a encontros de natureza diversa, usufruído pela comunidade esco-

lar e vocacionado para eventos de natureza cultural, podendo estar aberto a outras entidades autori-

zadas pela Direção. 

7. BIBLIOTECA 

No Colégio existe uma Biblioteca devidamente equipada e informatizada, destinada à leitura e con-

sulta de livros e outras publicações. 

Este espaço obedece a um regulamento de utilização próprio, conhecido pelos alunos, nomeadamen-

te, no que respeita a horário de funcionamento, requisição e utilização de livros e comportamento 

adequado. 

É também um espaço vocacionado para eventos de natureza cultural e pedagógica, sob a orientação 

de um Técnico Responsável. 

8. SALA MULTIMÉDIA E SALAS DE INFORMÁTICA 

Estes espaços destinam-se a ser utilizados por toda a Comunidade Educativa, orientando-se priorita-

riamente para apoio às atividades letivas. 

Estas salas e o uso do respetivo equipamento são facultados aos alunos, sempre mediante autoriza-

ção e de acordo com normas estabelecidas. 

9. LABORATÓRIOS 

Existem no Colégio laboratórios de Física, Química e Biologia para apoio às atividades letivas cujas 

normas de funcionamento estão previstas nos respetivos regulamentos e que estão a cargo de um 

professor responsável. 

 

10. REPROGRAFIA 

A reprografia do Colégio funciona dentro de um horário que deverá estar afixado. 

O material para fotocopiar deve ser entregue com um mínimo de 24 horas de antecedência. 

11. REQUISIÇÕES 
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Neste serviço, pode ser adquirido material de papelaria, equipamento de Educação Física, uniforme 

do Colégio, etc. 

O horário de funcionamento deverá estar afixado e o atendimento ser feito por ordem de chegada. 

12. BAR 

O bar do Colégio, para além da sua função específica, deve também ser um espaço de convívio e in-

formação para toda a comunidade escolar, pelo que se justificam os maiores cuidados na sua limpeza 

e disposição estética. 

O atendimento deve ser sempre efetuado pela ordem de chegada, mediante a apresentação de car-

tão ou de talão comprovativo de pré-pagamento. 

Após o toque de entrada nas aulas, os alunos não são atendidos, a menos que não tenham aula. 

13. REFEITÓRIO 

A este serviço têm acesso os alunos previamente inscritos numa das modalidades: todos os dias, ou 

determinados dias da semana, recorrendo ao cartão. 

Todos os alunos, desde o 1.º Ciclo até ao Ensino Secundário só têm acesso ao Refeitório, quando mu-

nidos do seu cartão. 

As refeições são servidas entre as 12 e as 14h, pela estrita ordem de chegada. 

A ementa das refeições é semanalmente afixada nos locais próprios. 

14. GABINETE MÉDICO 

Existe no Colégio um serviço médico de atendimento do pessoal docente e não docente que funciona 

num espaço próprio e em horário determinado. 

 

15. GABINETE DE ENFERMAGEM 

Destinado a toda a comunidade escolar, existe no Colégio um serviço permanente de enfermagem, 

que dá resposta aos primeiros socorros, sendo depois os utentes encaminhados para outras unidades 

de cuidados de saúde, conforme as necessidades. Os Encarregados de Educação são contactados 

quando a situação parece requerer atenção especial. 
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16. PBX 

O Colégio dispõe de uma central telefónica destinada à receção e encaminhamento de chamadas 

para extensões localizadas em pontos de referência essencial. 

17. SECÇÃO DE PERDIDOS 

Local onde se guardam, até final de cada período letivo, os objetos perdidos, para serem entregues a 

quem pertencerem. A partir dessa data, o Colégio reserva-se o direito de lhes dar o destino que en-

tender adequado. 
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CAPÍTULO VII 
ACESSO E CIRCULAÇÃO 

 

SECÇÃO I. Acesso 

Por razões de segurança, é condicionado o acesso ao espaço escolar de pessoas estranhas ao Colégio 

Luso-Francês. 

O controlo das portarias está a cargo de uma empresa de segurança privada a quem compete vigiar a 

entrada e saída dos alunos, bem como dirigir o acesso das pessoas estranhas à comunidade escolar. 

Sempre que for pedida a identificação, esta deve ser feita mediante a apresentação do cartão do Co-

légio ou o bilhete de identidade. 

 

SECÇÃO II. Entradas, saídas e circulação 

1. Os alunos terão, obrigatoriamente, de ser portadores do cartão de estudante. Em caso de esque-

cimento, podem ser impedidos de entrar, permanecer, ou sair do Colégio. 

2. No caso de perder ou danificar o cartão, deve adquirir de imediato um novo, sendo da responsabi-

lidade do Encarregado e Educação o seu custo. 

3. Os alunos não devem permanecer nos corredores durante os tempos letivos. 

4. Para proteção e vigilância da área envolvente do Colégio, o mesmo solicitará às entidades compe-

tentes, sempre que necessário, a sua intervenção. 

5. Os Encarregados de Educação não podem circular nos corredores durante os tempos letivos nem 

permanecer nos espaços destinados aos alunos.   
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CAPÍTULO VIII  
DISPOSIÇÕES FINAIS 

SECÇÃO I. Cumprimento 

Professores e pessoal não docente em geral e a Direção em particular, assegurarão no âmbito das 

suas competências o cumprimento deste Regulamento. 

No início de cada ano letivo, a Direção Pedagógica tomará as medidas conducentes à divulgação na 

comunidade educativa do Regulamento Interno. 

 

SECÇÃO II. Omissões 

1. Todas as situações que não se encontrem contempladas e explicitadas no Regulamento Interno, 

serão objeto de apreciação e decisão tomadas pela Direção competente. 

2. Sempre que a Direção competente considerar necessário regular qualquer situação não prevista 

no Regulamento Interno, será emitida uma circular com caráter normativo. 

 

SECÇÃO III. Revisão 

O Regulamento Interno será revisto sempre que a Direção Pedagógica o entenda, por exigências 

educativas e nova legislação, num percurso que visa um ensino de qualidade. 
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ANEXOS 

ANEXO I  
ORGANOGRAMA 
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ANEXO II 
REGULAMENTO DAS MENÇÕES DE MÉRITO 

O presente regulamento enquadra e estabelece as orientações para a nomeação e atribuição de 

Menções de Mérito aos alunos do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, previsto na 

alínea h) do artigo 7.º da Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro. 

As Menções de Mérito destinam-se a reconhecer e distinguir alunos que, nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensi-

no Básico e Ensino Secundário, se evidenciem pelas suas conhecimentos, capacidades e atitudes nos 

domínios cognitivo, cultural, pessoal e/ou social, numa clara ligação ao Projeto Educativo do Colégio. 

 

I. ÂMBITO E NATUREZA 

As Menções de Mérito não pretendem apenas premiar os bons resultados escolares, mas também 

incentivar a excelência num modelo de educação integral, não prescindindo do desenvolvimento hu-

mano e espiritual, e da promoção da iniciativa pessoal, da autonomia e da responsabilidade. Nesse 

sentido, as Menções de Mérito organizam-se nas seguintes categorias:  

A. Menção de Mérito Escolar: sempre que os alunos obtenham resultados escolares excelen-

tes, conhecimentos e atitudes de acordo com o Regulamento Interno do Colégio. 

B. Menção de Mérito por Excelência: sempre que os alunos evidenciem os melhores resultados 

escolares no final do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e no final do Ensino Secundário. 

C. Menção pela Vivência Cristã e Solidariedade: sempre que os alunos participem com distin-

ção em atividades promovidas pelo Núcleo Evangelização e/ou em projetos de solidariedade 

social. 

D. Menção pela Participação e Iniciativa: sempre que os alunos participem com distinção em 

projetos e/ou atividades de enriquecimento curricular.  

 

II. NOMEAÇÃO/PROPOSIÇÃO 

A. Todos os professores podem fazer propostas devidamente fundamentadas para a nomeação 

dos alunos para as Menções de Mérito nas terceira e quarta categorias. 

B. Nos Conselhos de Turma do 3.º Período deve ficar registada em ata a identificação dos alu-

nos no âmbito das primeira e segunda categorias e a nomeação dos candidatos às Menções 
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de Mérito no âmbito das terceira e quarta categorias, assim como a justificação das respeti-

vas propostas. 

C. Nas situações em que o Conselho de Turma considere não haver alunos que cumpram os re-

quisitos, poderá não haver nomeações para as terceira e quarta categorias. 

 

III. ADMISSÃO/APROVAÇÃO 

O Conselho de Turma é a estrutura educativa que identifica e nomeia os alunos no final do ano letivo 

para as Menções de Mérito nas primeira, terceira e quarta categorias, fundamentando a respetiva 

nomeação.  

A Direção Pedagógica pode, excecionalmente, nomear alunos para a terceira e quarta categorias. 

As propostas devem ser remetidas para o Conselho Pedagógico e aprovadas no final do ano letivo. 

 

IV. REQUISITOS  

1. Na categoria Menção de Mérito Escolar podem ser propostos os alunos que, no final do ano letivo, 

satisfaçam cumulativamente os seguintes critérios: 

a) Ter obtido, no final do ano letivo, média aritmética de 4.80 nas disciplinas do Ensino Básico ou de 

18 valores no Ensino Secundário; 

b) Ter um comportamento conforme ao Regulamento Interno. 

2. Na categoria de Menção de Mérito por Excelência é nomeado o aluno que no final dos 6.º, 9.º e 12.º 

anos obtiver a média final mais elevada. 

a) Serão propostos os alunos do 6.º e 9.º anos que obtiverem a média final mais elevada. Em caso de 

empate, atender-se-á aos seguintes critérios pela ordem que se segue: 1.º Classificação [não arre-

dondada] no exame de Português; 2.º Classificação [não arredondada] no exame de Matemática; 

b) Serão propostos os alunos do 12.º ano que obtiverem a média final mais elevada de cada curso ci-

entífico–humanístico, incluindo a avaliação externa. Em caso de empate atender-se-á aos seguintes 

critérios pela ordem que se segue: 1.º Classificação [não arredondada] na disciplina trienal de forma-

ção específica; 2.º Classificação [não arredondada] na Prova de Português. 
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3. Na categoria de Menção pela Vivência Cristã e Solidariedade podem ser propostos os alunos que 

participem reconhecidamente com distinção em atividades promovidas pelo Núcleo Evangelização 

e/ou em projetos de solidariedade social e que revelem um comportamento conforme ao Regulamen-

to Interno. 

4. Na categoria de Menção pela Participação e Iniciativa podem ser propostos os alunos que partici-

pem reconhecidamente com distinção em projetos e/ou atividades de enriquecimento curricular nas 

áreas científica, artística, cultural e desportiva. 

 

V. DIVULGAÇÃO DAS NOMEAÇÕES  

A divulgação das Menções de Mérito para as várias categorias será feita através da afixação das listas 

em lugar de destaque no Colégio.   

 

VI. ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS 

1. Aos alunos premiados nas categorias Menção de Mérito Escolar, Menção pela Vivência Cristã e 

Solidariedade e Menção pela Participação e Iniciativa será atribuído um certificado e o registo da 

respetiva Menção no seu processo individual. 

2. Aos alunos do 6.º e 9.º anos premiados na categoria Menção de Mérito por Excelência será ofere-

cida a renovação da inscrição no Colégio para o ano letivo seguinte. 

a) O valor correspondente à renovação da inscrição não poderá ser convertido em dinheiro ou outra 

forma. 

b) O valor correspondente à renovação da inscrição será deduzido no valor da propina. 

3. Os alunos premiados na categoria Menção de Mérito por Excelência, e que no ano letivo a que se 

refere a atribuição da Menção terminam o 12.º ano, receberão um prémio monetário. 

4. A cerimónia de entrega dos prémios é da responsabilidade da Direção Pedagógica e é aberta a to-

da a Comunidade Educativa.  
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VI. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Não haverá lugar a recurso das decisões tomadas.  

Em caso de algo se encontrar omisso neste documento, caberá à Direção Pedagógica a re-

solução da situação. 


