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Artigo 6º 

Regime de Funcionamento da Escola 

2. … do Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de julho e do Decreto Legislativo Regional nº11/2020/M de 29 
de julho… 
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Artigo 7º 

Horário de funcionamento e organização das atividades 

1. O turno da manhã inicia-se às 8.00 horas e termina às 13:00 horas; o da tarde tem o seu início às 
13.15 horas e o seu términus às 18:15 horas, para os alunos e professores de 3º Ciclo. Para o 2º 
Ciclo inicia-se às 8.30 horas e termina às 13:30 horas; o da tarde tem o seu início às 13.45 horas 
e o seu términus às 18:45 horas 

 

a) Em cada tempo letivo existe um toque de entrada e outro de saída.  

b) Cada turno tem dois intervalos de 15 minutos:  

3º Ciclo 

 Manhã – das 09:30 às 09:45 horas e das 11:15 às 11:30 horas 

 Tarde – das 14:45 às 15:00 horas e das 16:30 às 16:45 horas 

2º Ciclo 

 Manhã – das 10:00 às 10:15 horas e das 11:45 às 12:00 horas 

 Tarde – das 15:15 às 15:30 horas e das 17:00 às 17:15 horas 

c) No 3º Ciclo o horário de cada turma funciona, maioritariamente, num dos turnos. No 2º Ciclo 
funciona somente num dos turnos. 
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Artigo 8º 

Horário dos Discentes e Docentes 

Ponto 6 sem efeito  
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Artigo 30º 

Composição 

2. … 

DEPARTAMENTOS DISCIPLINAS 

Ciências Humanas 
e  

Sociais 

2º Ciclo: 
 Educação Moral e 

Religiosa Católica 
 História e Geografia de 

Portugal 
 Cidadania e 

Desenvolvimento 

3º Ciclo: 
 História  
 Geografia 
 Cidadania e 

Desenvolvimento 
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Serviços Especializados de Apoio à Aprendizagem e Inclusão 

Artigo 59º 

Definição  
… do Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de julho e do Decreto Legislativo Regional nº11/2020/M de 29 de 
julho… 
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Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

Artigo 64º 

Definição  

Equipa constituída de acordo com o previsto no artigo 12º do Decreto-Lei nº54/2018, de 6 de julho, 
alterado pela Lei 116/2019, artigo 12º, ponto nº4, de 13 de setembro e no Decreto Legislativo 
Regional nº11/2020/M de 29 de julho. 
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Artigo 65º 

Composição 

a) Vice-Presidente do Conselho Executivo, responsável pela atribuição dos apoios pedagógicos 

acrescidos, em representação da Presidente do Conselho Executivo; 

b) Docente do grupo 700, Educação Especial, com função de Coordenadora da equipa; 

c) Docente do grupo 700, Educação Especial; 

d) Coordenadora de Ciclo, elemento do Conselho Pedagógico, afeta ao 2º ciclo; 

e) Coordenadora de Ciclo, elemento do Conselho Pedagógico, afeta ao 3º ciclo; 

f) Psicóloga, elemento técnico permanente no Serviço de Psicologia e Orientação Vocacional. 
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Artigo 69º 

Recrutamento 

1. O Coordenador da Equipa é eleito pelos elementos que integram a respetiva equipa, 
considerando a sua competência pedagógica e científica. 

Coordenador da Sala de Estudo 

Artigo 70º 

Definição 

É o Professor que coordena as atividades a desenvolver na Sala de Estudo para os 2º e 3ºCiclos.  
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Cantina 

Artigo 90º  

 Almoço: das 11:45 horas às 14:15 horas 

 Lanche: 3º Ciclo das 09:30 horas às 09:45 horas; das 16:30 horas às 16:45 horas 

  2º Ciclo das 10:00 horas às 10:15 horas; das 17:00 horas às 17:15 horas 
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Projetos de Escola e Outros 

Artigo 96º 

Os Projetos da DRE nos quais a Escola participa variam consoante a extinção ou criação dos mesmos 
e mediante uma inscrição no início de cada ano letivo. 
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DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS 

SECÇÃO I 

Artigo 114º 

DIREITOS DO ALUNO 

5. Ter dois intervalos de 15 minutos: 

3º Ciclo 

 Manhã – das 09:30 às 09:45 horas e das 11:15 às 11:30 horas 

 Tarde – das 14:45 às 15:00 horas e das 16:30 às 16:45 horas 

2º Ciclo 

 Manhã – das 10:00 às 10:15 horas e das 11:45 às 12:00 horas 

 Tarde – das 15:15 às 15:30 horas e das 17:00 às 17:15 horas 

Artigo 115º 

DEVERES DO ALUNO 
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Ponto 14 sem efeito. 

Pg. 45 

61. Utilizar exclusivamente os portões, a sul do edifício, para entrar e sair da Escola cumprindo 
e respeitando sempre as orientações dos vigilantes que aí se encontram. 
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Artigo 118º 

QUADRO DE MÉRITO  

1. Figuram neste quadro os alunos que revelando atitudes cívicas e comportamentos corretos em 
relação a toda a comunidade escolar, atingiram excelente desempenho com: 

a) Nível cinco (5) a todas as disciplinas;  

b) Nível quatro (4) a uma disciplina, nível cinco (5) nas restantes;  

c) Nível quatro (4) a duas disciplinas, nível cinco (5) nas restantes. 

d) Nível quatro (4) a três disciplinas, nível cinco (5) nas restantes. 
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Artigo nº 120 

DEVERES DOS PROFESSORES 

Ponto 10 sem efeito 
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Artigo 128º 

Planos da Escola 

1. Plano de Contingência - conjunto de medidas e ações que deverão ser aplicadas oportunamente, 

de modo articulado, em cada fase da evolução da pandemia SARS-CoV2, para permitir que a 

escola se prepare para enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências de uma 

pandemia de SARS-CoV2 em estreita articulação com as famílias, os serviços de saúde e outras 

estruturas da comunidade. 

2. Plano Estratégico de Atuação - regras de atuação e funcionamento face ao momento atual de 

pandemia, e a uma possível necessidade de implementação de três cenários diferentes, regime 

presencial, regime misto e regime não presencial. 

 

3. Plano de Prevenção e Emergência da Escola – conjunto de medidas de autoproteção para 

possíveis situações de risco. 

 

Os Planos acima citados, foram divulgados a toda a Comunidade Educativa e encontram-se 

publicados na página web da Escola. 

 

Artigo nº 129º 

A presente Adenda foi analisada pelo Conselho Pedagógico que emitiu um parecer favorável em 
reunião do dia 2 de dezembro de 2020. 

Foi aprovado pelo Conselho da Comunidade Educativa no dia 11 de março de 2021. 
 

A Presidente do Conselho da Comunidade Educativa 

___________________________ 

Maria Arlinda Santos Dias Antunes Marques 

 

 
 

 

 

 


