
Este panfleto não dispensa a leitura integral do 

Regulamento Interno deste Agrupamento que se 

encontra disponível na página eletrónica do AEPL 

Efeito das faltas injustificadas 
 
Verificada a ultrapassagem do limite de faltas injustificadas, o 
aluno faltoso é obrigado ao cumprimento de medidas de 
recuperação e/ou corretivas específicas,  podendo ainda 
conduzir à  aplicação de medidas disciplinares sancionatórias.  

As medidas previstas no ponto anterior apenas podem ocorrer 
uma única vez no decurso de cada ano letivo. 

 

Síntese do 
Regulamento 

Interno 

Intervalos 
Os alunos passam os intervalos no recinto da escola. 

Sempre que houver necessidade de sair do estabele-
cimento de ensino, o aluno não autorizado deve 
apresentar uma informação escrita do Encarregado 
de Educação. 

Se por algum motivo o aluno tiver algum acidente, 
será socorrido de imediato e levado o mais rapida-
mente possível às urgências do Centro de Saúde da 
Póvoa de Lanhoso. Os Encarregados de Educação / 
Pais serão informados por telefone do sucedido e 
deverão comparecer no local solicitado. 

Entrada / Saída da Escola 
O acesso à Escola faz-se pelo portão principal. 

Só estarão autorizados a sair do estabelecimento de 
ensino os alunos que apresentem autorização escrita 
do encarregado de educação.  

Os alunos terão que se fazer acompanhar sempre do 
cartão GIAE. A não apresentação do cartão  implica a 
perda do direito de saída, na situações previamente 
autorizadas. 

 

 
Agrupamento de Escolas de Póvoa de 

Lanhoso  

.Medidas corretivas e sancionatórias  
 
O aluno que sistematicamente não respeitar as 
normas da escola e provoque distúrbios fica sujeito às 

seguintes medidas corretivas: 

- Advertência; 

- Ordem de saída da sala de aula e demais locais 
onde se desenvolva trabalho escolar; 

-Condicionamento no acesso a certos espaços 
escolares, ou na  utilização de certos materiais e 
equipamentos; 

- Realização de certas tarefas e atividades de 
integração escolar ou na comunidade; 

- Mudança de turma. 

 Medidas sancionatórias: 

-Repreensão registada; 

- Suspensão até três dias úteis; 

-Suspensão da escola entre 4 e 12  dias úteis; 

-Transferência de escola; 

-Expulsão da escola. 

- O aluno que danificar, propositadamente, qualquer 
material da escola, será obrigado a pagar os estragos, 
se o órgão de gestão assim o decidir; 

- Aos alunos que utilizarem telemóveis ou outros 
equipamentos eletrónicos, sem motivo justificado e/ou 
sem autorização do professor, ser-lhe-ão retirados 
pelo docente que os entregará ao Diretor; 

- O Diretor apenas devolverá o equipamento 
eletrónico ao respetivo encarregado de educação. 

Ano Letivo 2020/ 2021 

Contactos: 

Rua da Misericórdia 

4830-503 Póvoa de Lanhoso 

 

Sítio da Escola na Internet: 

www.aepl.edu.pt 

 

Correio Eletrónico: 

direcao@aepl.edu.pt 

 

Telefone: 253 633 338 

Fax: 253 633 838 

Assiduidade  
 
O dever de assiduidade e pontualidade  implica para o aluno a 
presença e a pontualidade na sala de aula e demais locais onde 
se desenvolva o trabalho escolar, munido do material didático ou 
equipamento necessários, de acordo com as orientações dos 
professores, bem como uma atitude de empenho intelectual  e 
comportamental adequadas. 

O limite de faltas injustificadas, a considerar em qualquer disci-
plina para os ensinos básico e secundário, é o dobro do número 
de tempos letivos semanais . 

As faltas resultantes da aplicação da ordem de saída da sala de 
aula, ou de medidas disciplinares sancionatórias, consideram-se 
faltas injustificadas. 

Nos cursos do Ensino Profissional, o limite de faltas não pode 
ser superior a 10% da carga horária de cada disciplina  nas com-
ponentes sociocultural e cientifica, de 10%  da carga horária do 
conjunto das UFCD da componente de formação tecnológica e  
5% da carga horária prevista na Formação  prática (FCT).  

Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os 
pais ou encarregados de educação ou, quando maior de idade, o 
aluno, são convocados, pelo meio mais expedito, pelo Diretor de 
turma. 

A notificação referida no ponto anterior visa alertar para as con-
sequências da violação do limite de faltas e procurar encontrar 
uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do de-
ver de assiduidade. 

Caso se revele impraticável o referido no nº anterior, por motivos 
não imputáveis à escola, e sempre que a gravidade da situação 
o justifique, a respetiva comissão de proteção de crianças e 
jovens deve ser informada do excesso de faltas do aluno menor 
de idade, assim como dos procedimentos e diligências até então 
adotadas pela escola e pelos EE, procurando em conjunto solu-
ções para ultrapassar a sua falta de assiduidade. 



O Agrupamento de Escolas de Póvoa de La-
nhoso, coloca ao dispor de todos os elementos 
da comunidade educativa o seu Regulamento 
Interno, que visa contribuir para a melhoria das 
relações entre os membros dessa mesma co-
munidade. Nele constam todas as decisões, de 
carácter pedagógico e administrativo, respei-
tantes à organização da escola.  

 

Na impossibilidade de o poder transcrever na 
íntegra,  apresentamos apenas algumas das 
normas de funcionamento desta comunidade 
educativa e sugerimos  a sua leitura integral na 

página eletrónica do agrupamento. 

 

Calendário Escolar 2020/ 2021 
 

INTRODUÇÃO 

Responsabilidade dos pais e encarregados de educação 
- Aos pais e encarregados de educação incumbe, para além das 
suas obrigações, uma especial responsabilidade, inerente ao 
seu poder-dever de dirigirem a educação dos seus filhos e edu-
candos, no interesse destes e de promoverem ativamente o 
desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos mesmos; 
- Os pais e encarregados de educação devem acompanhar ati-
vamente a vida escolar do seu educando; 
- Promover a articulação entre a educação na família e o ensino 
na escola; 
-Diligenciar para que o seu educando beneficie, efetivamente, 
dos seus direitos e cumpra rigorosamente os deveres que lhe 
incumbem; 
- Contribuir para a criação e execução do projeto educativo e do 
regulamento interno e participar na vida da escola. 
Cooperar com os professores no desempenho da sua missão 
pedagógica, em especial quando para tal forem solicitados; 
- Contribuir para a preservação da disciplina da escola e para a 
harmonia da comunidade educativa, em especial quando para 
tal forem solicitados; 
- Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedi-
mento de índole disciplinar instaurado ao seu educando e, sen-
do aplicada a este medida corretiva ou medida disciplinar sanci-
onatória, diligenciar  para que a mesma prossiga os objetivos de 
reforço da sua formação cívica, do desenvolvimento equilibrado 
da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com 
os outros, da sua plena integração na comunidade educativa e 
do seu sentido de responsabilidade; 
 
Atendimento aos Encarregados de Educação 
Os Diretores de Turma atenderão os Encarregados de Educa-
ção em horários próprios e que serão oportunamente divulga-
dos.  
Ao longo do ano, sempre que necessário, serão feitas reuniões 
com os Encarregados de Educação/Pais. Estes serão convida-
dos a participar nas diferentes  atividades da Escola, a partilhar 
os seus saberes e, quando solicitados, a colaborar no processo 
ensino/aprendizagem. 
 

AVALIAÇÃO 
Diagnóstica — Esta realizar-se-á no início do ano letivo ou no 
início de cada unidade.  
Formativa – Esta reveste caráter contínuo, deverá ser a modali-
dade privilegiada, realizar-se-á ao longo do ano letivo. Os Encar-
regados de Educação serão informados dos resultados desta 
avaliação sempre que o D. de Turma considere necessário, ou, 
quando solicitada pelos Encarregados de Educação. 
Sumativa – Esta avaliação realizar-se-á no final de cada perío-
do pelo Conselho de Turma, em reunião especificamente convo-
cada para o efeito. 

 

 

 
Na Escola o Aluno tem 
direito a: 
-  Ser tratado com respei-
to e correção por qualquer 
membro da comunidade 
educativa; 

- Usufruir do ensino e de 

uma educação de acordo 
com o previsto na lei, em 
condições de efetiva 
igualdade de oportunida-
des no acesso, de forma a 
proporcionar a realização 
de aprendizagens bem 
sucedidas; 

- Ver salvaguardada a sua 
segurança na Escola e 
respeitada a sua integri-
dade física e moral; 

- -Ser informado sobre as 
normas de funcionamento 
da escola; 

- Participar nas atividades 
da escola, nos termos da 
lei e do regulamento inter-
no; 

- Participar, através dos 
seus representantes, nos 
órgãos de Administração 
e Gestão da Escola, na 
criação e execução do 
projeto educativo e na 
elaboração do Regula-
mento interno; 

- Participar no processo 
de avaliação. 

- Ter uma escola limpa e 
acolhedora. 

 

 

Na Escola o Aluno deve: 

- Estudar, empenhando-se 

na sua educação e forma-
ção; 

- Ser assíduo, pontual e 
estar atento em todas as 
atividades escolares; 

- Ser participativo e saber 
aproveitar todas 

as situações para evoluir nas 
suas aprendizagens; 

- Informar os seus pais sobre 
as tarefas diárias e sobre os 
resultados obtidos; 

- Respeitar professores, 
colegas, pessoal não docen-
te e cumprir as regras de 
funcionamento da escola; 

- Respeitar o ritmo de traba-
lho dos colegas; 

- Ouvir a opinião dos seus 
colegas, respeitando-a; 

- Ser responsável pelos seus 
atos; 

- Trazer sempre o material 
escolar necessário às tare-
fas que lhe são propostas; 

- Ser cuidadoso com todo o 
material escolar; 

- Não transportar quaisquer 
equipamentos tecnológicos 
que perturbem o normal 
funcionamento das aulas; 

 - Contribuir para a conser-
vação e limpeza da escola. 

Respeitar a autoridade do 
professor. 

Período Início Termo 

1.º 14 de setembro 

de 2020 

18 de dezembro de 2020 

2.º 04 de janeiro 

de 2021 

24 de  março de 2021 

3.º 06 de abril de 

2021 

9 de junho de 2021 para  9.º, 11.º e 

12.º anos de escolaridade 

 

15 de junho de 2021 para  7.º, 8.º e 

10.º anos 

30 de junho de 2021 para pré-

escolar , 1.º, e 2.º ciclos do EB 

Interrupções 

Natal 21 de dezembro de 
2020 

31 de dezembro de 
2020 

Carnaval 15 de fevereiro de 
2021 

17 de fevereiro de 
2021 

Páscoa 25 de março de 2021 5 de abril de 2021 


