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INTRODUÇÃO  

O presente Regulamento Interno define o regime de funcionamento da 

Tangerina e dos serviços que este estabelecimento de ensino oferece, bem como 

os direitos e os deveres dos membros da comunidade escolar, com respeito pelos 

princípios defendidos no regime legal da autonomia das escolas de acordo com 

a Lei de Bases do Sistema Educativo e com os seguintes documentos legais: 

 Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro – Consagra o ordenamento jurídico da 

educação pré-escolar. 

 Orientações Curriculares de Educação Pré-Escolar de 2016 

 Lei n.º 51/2012, de 5 de Setembro – Aprova o Estatuto do Aluno e 

Ética Escolar que estabelece os direitos e deveres do aluno dos ensinos básicos e 

secundário e o compromisso dos pais e dos restantes membros da comunidade 

educativa na sua educação e formação; 

 Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de novembro – Aprova o Estatuto do 

Ensino Particular e Cooperativo de nível não superior; 

 Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho – Estabelece os princípios e as 

normas que garantem a inclusão, identificando medidas de suporte à 

aprendizagem, bem como áreas curriculares e recursos específicos necessários à 

ao aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida escolar 

de todos e de cada um dos alunos; 

 Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho – Estabelece o currículo dos 

ensinos básicos e secundário, os princípios orientadores da sua conceção, 

operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a contribuir para 

que todos os alunos possam alcançar as competências previstas no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

 Despacho Normativo n.º 6/2018 – Estabelece os procedimentos da 

matrícula e respetiva renovação e as normas a observar na distribuição de 

crianças e alunos; 

 Despacho Normativo n.º 10-B/2021 – Introduz alterações ao Despacho 

Normativo nº 6/2018 que visam melhorar o procedimento de renovação de 

matrícula. 

DIVULGAÇÃO 
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 O presente Regulamento Interno estará disponível para consulta, como 

previsto no art. 39º do Decreto-Lei nº152/2013, no site oficial da Escola 

(www.tangerinaeducacao.pt), assim como na Secretaria da mesma. Este 

documento será ainda enviado por email para os Encarregados de Educação 

dos alunos inscritos. 

Nota importante: Ao assinarem o boletim de inscrição, os Encarregados de Educação manifestam o seu 

conhecimento e concordância relativamente às normas em vigor na Escola, aqui expressas, divulgadas por 

email, através do site da Escola e sempre disponíveis para consulta na Secretaria da Escola. 

 

OFERTA EDUCATIVA 

 De acordo com a Autorização Definitiva DREN nº34, também disponível no 

site da Escola, este estabelecimento de ensino tem autorização a ministrar nas 

valências de Educação Pré-Escolar e de 1º CEB. 

 

EQUIPA PEDAGÓGICA 

 A equipa pedagógica da Escola é formada por educadoras, auxiliares de 

educação, professores do 1º Ciclo, professores coadjuvantes, psicóloga e direção 

pedagógica. As educadoras e os professores titulares do 1º Ciclo reúnem-se, com 

caráter obrigatório, todas as últimas segundas-feiras de cada mês e, por ciclos de 

aprendizagem (Jardim de Infância e 1º Ciclo), uma outra segunda-feira por mês, 

a partir das 17h, para, em conjunto, refletirem, planearem e decidirem sobre o 

trabalho pedagógico e todos os aspetos de funcionamento da Escola. 

 No final de cada período é realizada uma reunião com todos os professores 

titulares do 1º Ciclo e todos os professores coadjuvantes para discutirem e 

reflectirem sobre a avaliação dos alunos. 

 

MATRÍCULAS  

Os prazos anuais para as matrículas - ou sua renovação – serão 

determinados pela Direcção da Escola, a qual assegurará a sua divulgação junto 

dos Pais. No caso das matrículas eletrónicas, para o 1º Ciclo, esse prazo é 

http://www.tangerinaeducacao.pt/
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estipulado pelo Ministério da Educação, comunicando a Escola atempadamente 

aos Encarregados de Educação. 

A matrícula será feita pelos Pais/Encarregados de Educação e implica… 

…para o Jardim de Infância (matrícula feita na Escola): 

 Apresentar o Cartão de Cidadão do Aluno, o Boletim de Saúde e o 

Boletim de Vacinas devidamente atualizados; 

 Entregar 4 fotografias, tipo passe, a cores; 

 Entregar uma Declaração Médica de robustez física e ausência de 

doenças infeto-contagiosas 

 Pagar a respectiva taxa de inscrição, fixada anualmente pela Escola (*); 

 Realizar uma entrevista com a educadora (Anamnese e desenvolvimento 

global da criança). 

…para o 1º Ciclo (matrícula eletrónica): 

 Aceder ao Portal das Matrículas e fazer o login como Encarregado de 

Educação (EE), utilizando as credenciais de acesso ao Portal das Finanças 

ou um leitor de Cartões de Cidadão. Neste processo, irão precisar do 

Cartão de Cidadão do Aluno e do Encarregado de Educação, de uma 

Certidão de Domicílio Fiscal, do Comprovativo do Agregado Familiar e de 

uma fotografia do aluno; 

 Realizar uma entrevista com o professor titular (historial e desenvolvimento 

global da criança). 

(*) A taxa de inscrição inclui o Seguro Escolar. A Escola não se responsabiliza por danos resultantes 

de acidente que ultrapassem os montantes cobertos por este seguro. 

Não será aceite a renovação da matrícula dos alunos cujas mensalidades 

dos anos anteriores não estejam regularizadas. 

Quaisquer montantes entregues à Escola para efeitos de matrícula não 

serão reembolsáveis em caso de desistência posterior.  
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TRANSFERÊNCIAS DE ALUNOS 

As transferências ou desistências de frequência deverão ser comunicadas à 

Escola, por escrito, até ao dia 15 do mês anterior. O não cumprimento desta 

disposição acarreta o pagamento, por inteiro, da mensalidade seguinte. 

As transferências dos alunos do 1º Ciclo são regidas pelas normas legais em 

vigor, sendo, por isso, apenas possíveis até ao final do 2º período. 

 

HORÁRIOS 

A Escola está aberta diariamente das 8H00 às 19H00. 

As atividades letivas funcionarão nos seguintes horários: 

 Jardim de Infância – 9H00 - 12H30 / 14H30 - 16H00 

 1º Ciclo – 9H00 - 12H30 / 14H - 16H00  

Das 17H00 às 19H00 funcionará o regime de prolongamento, com opção 

mensal ou diária. 

Os alunos do 1º Ciclo, na opção de prolongamento, terão estudo 

acompanhado, com a duração de uma hora (das 17h às 18h). 

 

SAÍDA DOS ALUNOS 

 No início do ano, os Encarregados de Educação deverão indicar em que 

momentos e com quem está autorizada a criança a sair da Escola. Qualquer 

alteração às disposições declaradas deve ser comunicada por escrito à Escola 

(ao educador/professor ou na Secretaria). 

 

SERVIÇOS 

Para além da frequência, a Escola oferece os seguintes serviços: 

 almoço 

 prolongamento 

 atividades extracurriculares. 
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A inscrição em qualquer destas atividades ou serviços é facultativa e está 

sujeita ao pagamento dos montantes estabelecidos anualmente pela Escola. 

Exceto para as atividades extracurriculares, os restantes serviços (almoço e 

prolongamento) podem ser adquiridos em regime mensal ou diário (avulso).  

Os pais podem, ainda, optar, para os filhos, o almoço da Escola 

(confeccionado nas nossas instalações de acordo com as normas impostas pelo 

HACCP) ou que estes tragam almoço de casa. Neste último caso, deverão trazer 

o almoço previamente aquecido em termos próprias1 e pagarão apenas o valor 

correspondente a uma taxa de ocupação. Qualquer alteração ao regime 

mensal de almoço previamente definido deverá ser comunicada à Secretaria, 

através de email, telefone ou presencialmente, até ao final do mês anterior. Caso 

haja alterações ao regime de almoço avulso, o aviso deverá ser feito até às 

10H00 do próprio dia.  

A permanência na Escola para além das 17H00 implica sempre o 

pagamento da prestação relativa ao prolongamento, mesmo que o aluno nele 

não esteja inscrito como modalidade mensal.  

No início de cada ano letivo, a Escola divulgará aos Pais a oferta de 

atividades extracurriculares disponível e os respetivos horários e valores, 

estabelecendo um prazo para que os alunos se possam inscrever consoante a 

sua preferência. Só terão lugar as atividades para os quais haja um número 

mínimo de inscrições sustentável. Estas atividades terão início em outubro e 

terminarão no final de junho, salvo alguma exceção.  

 

FALTAS E ATRASOS 

As faltas por doença devem ser comunicadas no prazo de 5 dias. Em caso 

de doenças contagiosas, a comunicação deve ser imediata. Neste caso, a 

criança só poderá voltar à Escola com declaração médica comprovativa da 

inexistência de perigo de contágio.  

                                                           
1
 Neste caso, a Escola não se responsabiliza por situações de intoxicação alimentar ou outro problema associado ao 

consumo de comida que não esteja em boas condições. 
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A ausência da criança por um período de 5 dias não consecutivos dá 

direito a uma dedução de uma semana da verba atribuída à taxa de 

alimentação. 

A não frequência da instituição, devido a doença prolongada superior a 30 

dias e devidamente justificada com atestado médico a apresentar nos serviços 

administrativos, não implica a isenção total do pagamento da mensalidade. 

A entrada dos alunos deverá ser feita até as 9h30 para não perturbar o 

funcionamento das atividades letivas, exceto em caso de aviso prévio ou com 

justificação médica. Após esta hora, os alunos só poderão entrar às 11h, 

momento de pausa letiva. 

O não cumprimento do horário de saída (19h) será sujeito ao pagamento 

de uma taxa adicional com o valor definido no preçário em vigor. 

 

MENSALIDADES 

 Jardim de Infância – 11 meses (setembro a julho) 

 1º Ciclo – 10 meses (setembro a junho) e meio mês de julho (ano letivo 

2022/2023) / 11 meses (setembro a julho – ano letivo 2023/2024) 

O pagamento das mensalidades poderá ser feito: 

 Mensalmente – obrigatoriamente até ao dia 8 de cada mês (o atraso no 

pagamento poderá ser objeto de multa a aplicar pela Direção ou, caso 

seja superior a 30 dias, poderá justificar a suspensão da matrícula do 

aluno). 

 Anualmente – o pagamento anual está sujeito a um desconto definido, 

antes do início de cada ano letivo, pela Direção da Escola, devendo o 

mesmo ser feito até ao final do mês de outubro. 

Os valores relativos a almoços, prolongamentos e atividades 

extracurriculares serão acrescentados à mensalidade. Não estão, também, 

incluídas despesas com uniformes, o jornal da Escola, visitas de estudo, festas e 

espectáculos e materiais e atividades em situações excecionais.  
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Os pagamentos podem ser feitos através dos seguintes meios: 

- em numerário; 

- por transferência bancária; 

- com cartão multibanco; 

- com tickets. 

Os irmãos beneficiam de um desconto de 10% no valor da mensalidade. O 

desconto, no caso de segundos irmãos, é de 15% 

Em caso de tomada de decisão por parte de qualquer órgão de 

autoridade pública que altere o tempo ou modo como a Escola presta o seu 

serviço (suspensão das atividades letivas ou encerramento das escolas), a Escola 

reserva-se no direito de exigir o pagamento da mensalidade na totalidade. Não 

obstante, a Direção da Escola tem o direito de, em função do impacto das 

imposições governamentais e das possibilidades do estabelecimento de ensino, 

conceder alguma redução ou outro benefício às famílias.  

No caso dos serviços facultativos, quando o estabelecimento de ensino 

ficar impedido de os prestar por razões de força maior, estes não serão cobrados 

durante o período em que dure esse impedimento. 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR 

A Escola estará encerrada para férias nos seguintes períodos:  

- mês de Agosto; 

- uma semana no Natal; 

- uma semana na Páscoa; 

- 3 ou 5 dias no Carnaval. 

O Calendário Escolar, respeitante às atividades letivas, tem início durante o 

mês de setembro e termina no final do mês de junho. As datas definidas para 

cada ano letivo serão dadas a conhecer aos Pais antes do início de cada ano e 

terão em conta as disposições oficiais sobre a matéria. Para além dos períodos 

letivos, a frequência dos alunos é facultativa. 
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Durante o mês de julho, a Escola dinamiza quinze dias de “atividades de 

verão” para o Jardim de Infância e três semanas para o 1º Ciclo, de frequência 

facultativa. As restantes semanas são de atividades livres e não orientadas. 

 

MATRIZ CURRICULAR DO 1º CICLO 

 

Componentes do currículo – 1º e 2º anos Carga horária semanal 

C
id
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n

ia
 e
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e

se
n

v
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lv
im
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n

to
 

TI
C

 

Português 

Matemática 

Estudo do Meio 

Educação Artística 

 Educação Física 

Apoio ao Estudo 

Oferta Complementar (a) 

7h 

7h 

3h 

5h 

3h 

 Tempo a cumprir 25h 

(a) Oficina de Psicologia; Inglês 

 

Componentes do currículo – 3º e 4º anos Carga horária semanal 
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Português 

Matemática 

Estudo do Meio 

Educação Artística 

 Educação Física 

Apoio ao Estudo 

Oferta Complementar (b) 

Inglês 

7h 

7h 

3h 

5h 

1h 

2h 

 Tempo a cumprir 25h 

(b) Oficina de Psicologia 
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ATIVIDADE LETIVA 

 Enquadrada pelos documentos legais em vigor que entendem o educador 

de infância como responsável pela construção e gestão do currículo, assim como 

pela organização do espaço e do tempo no Jardim de Infância, haverá uma 

alteração da dinâmica de trabalho nesta valência. Assim, as crianças são 

distribuídas por seis grupos heterogéneos (cerca de 10 crianças por grupo) que 

trabalham, durante as manhãs, rotativamente, em seis áreas distintas (Biblioteca, 

Natureza, Garagem e Construções, Jogos, Casinha das Bonecas e Expressão 

Plástica), acompanhados por três educadoras e três auxiliares da ação 

educativa. Cada educadora é responsável por duas áreas, assim como pela 

orientação do trabalho de uma auxiliar. Da parte da tarde, cada grupo de 3, 4 

ou 5 anos ficará com a respetiva educadora e auxiliar. Em princípio, a educadora 

e auxiliar que recebem as crianças nos três anos acompanhá-la-ão até aos cinco 

anos.  

No 1º Ciclo cada turma tem um professor titular responsável pelo trabalho 

nas diferentes áreas curriculares que, normalmente, muda em cada ano de 

escolaridade para que, ao longo dos quatro anos, o aluno conheça professores 

diferentes, vivenciando diferentes estilos e diferentes formas de gerir o currículo. 

No entanto, sempre que se considerar pertinente e benéfico para o grupo, o 

professor manter-se-á o mesmo. Sempre que as circunstâncias assim o permitam, 

os professores titulares contam com a coadjuvação de professores especialistas 

em determinadas áreas como Educação Física, Música, Artes Visuais, Expressão 

Dramática, Dança, entre outras. Os professores (titulares e coadjuvantes) 

planificam a sua prática em equipa e partilham, diariamente, ideias e 

preocupações, privilegiando um trabalho cooperativo e interdisciplinar e tendo 

em conta o Projeto e os princípios que dão identidade ao Tangerina. 

O Projeto Educativo do Tangerina define algumas linhas orientadoras que 

caracterizam, vincadamente, o trabalho pedagógico desenvolvido com as 

crianças: 

 Metodologia trabalho de projeto – no Jardim de Infância, o tempo 

dedicado ao projeto é maior, uma vez que nele se podem integrar, 
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com mais facilidade, um conjunto de objetivos educativos que são, 

nesta fase, mais abertos. No 1º Ciclo, embora sempre presente, o 

tempo dedicado ao Projeto diminui, pois surge a preocupação em 

cumprir as Aprendizagens Essenciais e, assim, o tempo dedicado às 

atividades mais orientadas e formais de ensino aumenta. 

 Comprehensive School Mathematics Project (CSMP) – a partir dos 4 

anos até ao 2º ano, de forma integral, e no 3º ano, intercalado com 

outro tipo de aulas, o trabalho na Matemática segue este programa 

que é constituído por lições estruturadas numa lógica de espiral para 

dar resposta à variedade de ritmos de aprendizagem e graus 

diferentes de capacidade das crianças numa classe que é, 

naturalmente, heterogénea.  

 Filosofia com crianças – a partir dos 5 anos, uma vez por semana, os 

docentes responsáveis por cada grupo dinamizam com os alunos 

sessões que visam desenvolver nas crianças competências 

fundamentais de raciocínio, comunicação e socialização. 

 

OUTRAS ATIVIDADES  

Atividades oferecidas pela Escola: 

 No Jardim de Infância, sem prejuízo das recomendações presentes nas 

OCEPE, as crianças usufruem, uma vez por semana em tempo letivo, de 

atividades que visam enriquecer o currículo, dinamizadas por professores 

coadjuvantes: Inglês, Música, Expressão Dramática e Educação Física. 

 No 1º Ciclo: 

* Hora do Conto – às quartas-feiras, entre as 13h30 e as 14h, os 

professores do 1º Ciclo convidam as crianças de toda a Escola a 

ouvirem uma história. São também, para o efeito, convidados 

familiares das crianças e alunos do 3º e 4º anos a virem contar uma 

história à sua escolha. 
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* Clube de Leitura – uma vez por semana, em tempo letivo, uma 

professora, juntamente com a psicóloga da Escola, dinamiza, com 

alunos de todas as turmas do 1º Ciclo, um clube de leitura para 

desenvolvimento e reforço de competências de leitura e escrita em 

crianças que demonstrem fragilidade nestas competências e, 

previamente, sinalizadas pelo professor titular da turma.  

* Inglês – Os alunos dos 1º e 2º anos têm Inglês, duas vezes por semana. 

Os alunos dos 3º e 4º anos, para além das duas horas curriculares de 

Inglês, usufruem de mais meia hora, por semana, de Inglês – 

conversação. 

* Oficina de Psicologia – os alunos do 1º Ciclo têm, ainda, uma vez por 

semana, Oficinas de Psicologia, dinamizadas pela psicóloga da 

Escola, em todas as turmas, atividades de desenvolvimento de 

competências socioemocionais. 

 

SAÍDAS E VISITAS DE ESTUDO 

 Pela grande relevância que assumem em termos educativos, durante o 

ano serão proporcionadas, aos nossos alunos, diversas e variadas visitas de 

estudo/saídas a locais fora da Escola, reforçando, também, a relação que a 

Escola estabelece com a comunidade local e o meio envolvente. 

 No início de cada ano letivo, todos os Encarregados de Educação assinam 

uma autorização de saída dos filhos com a Escola em contexto letivo. A Escola 

comunica aos Pais, por email, as informações relativas a essas saídas com entre 

dois dias a uma semana de antecedência. 

 

APOIOS EDUCATIVOS 

 Com o objectivo de acompanhar e reforçar o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos que, decorrente da sua avaliação contínua e 

formativa, apresentam dificuldades na aquisição de conhecimentos, o professor 

titular da turma, sempre que possível, realizará um apoio pedagógico dirigido, 
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diferenciado e individualizado com esses alunos, com o conhecimento do 

Encarregado de Educação, que pode ser feito de uma forma mais pontual ou 

mais reiterada no tempo. 

 

ESTUDO ACOMPANHADO 

 Das 17h às 18h, todas os dias, os alunos do 1º Ciclo que permanecerem na 

Escola são integrados em sala(s) de estudo – sempre que necessário e possível, 

uma para os 1º e 2º anos e outra para os 3º e 4º anos – onde, com o apoio de 

professor(es), podem realizar os trabalhos de casa, esclarecer dúvidas, acabar 

tarefas de sala, realizar trabalho de enriquecimento curricular, jogar jogos 

educativos, ler, fazer pesquisas. 

  

SERVIÇO DE PSICOLOGIA 

A Escola usufrui de um Serviço de Psicologia que desenvolve a sua acção 

no estabelecimento e cujas atribuições decorrem do Decreto-lei nº 190/91, de 17 

de maio. 

A intervenção do Serviço de Psicologia pode ser de caráter promocional, 

preventiva ou remediativa, sempre com o objetivo de promover um contexto 

educativo facilitador do desenvolvimento e bem-estar geral dos alunos e restante 

comunidade educativa. O serviço de psicologia pode enquadrar a sua 

intervenção, de forma direta ou indireta, junto de alunos, docentes, famílias e 

restante comunidade educativa.  

Assim, este serviço tem como objetivos: 

 Contribuir para um desenvolvimento harmonioso dos alunos; 

 Apoiar, de forma direta ou indireta, o processo de ensino-aprendizagem 

dos alunos; 

 Integrar a equipa pedagógica na identificação e reflexão de 

fragilidades/dificuldades, bem como a integração de um plano de apoio 

individualizado potenciador do sucesso educativo; 
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 Aconselhar a realização de uma avaliação psicopedagógica que 

permita identificar eventuais potenciadores de insucesso escolar, eventuais 

dificuldades de aprendizagem globais ou específicas; 

 Realizar intervenção psicopedagógica; 

 Integrar a equipa multidisciplinar com vista à análise e integração de 

medidas educativas promotoras do ensino-aprendizagem; 

 Apoiar na elaboração de documentação que sustente as medidas 

integradas no processo educativo do aluno;  

 Colaborar, dentro da sua especificidade profissional, com os órgãos de 

gestão da escola; 

 Promover a articulação com técnicos externos e intervenientes no 

processo educativo dos alunos; 

 Participar e promover ações de formação e sensibilização sobre pilares 

fundamentais para o pleno desenvolvimento das crianças; 

 Realizar consultadoria a todos os membros da comunidade educativa 

com vista a reflexão e integração de soluções no contexto educativo que 

contribuam para sucesso e bem-estar dos alunos, nomeadamente, a gestão de 

sala de aula, recreios, a resolução de problemas, entre outros; 

 Participar, sempre que necessário, nos conselhos pedagógicos; 

 Desenvolver períodos de atividades direcionadas em sala de aula – 

Oficina de Psicologia – que promovam, entre outras, o desenvolvimento de 

competências socioemocionais; 

 Promover o apoio e aconselhamento aos docentes e restante 

comunidade educativa na integração de estratégias e medidas que, não só 

ajudem a sua prática, mas também potenciem o bem-estar físico e emocional no 

exercício das suas funções.  

 

DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 No que diz respeito aos direitos e deveres dos Alunos e Encarregados de 

Educação, a Escola rege-se pela Lei nº 51/2012, 5 de setembro, referente ao 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar e pelos Decretos-Lei nº 372/90, de 27 de 
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novembro, e nº 80/99, de 16 de março, alterados pela Lei n.º 29/2006, de 4 de 

julho que regulamentam os direitos e deveres dos E.E. 

 Salienta-se o seguinte: 

1. Direitos dos Alunos 

O aluno tem direito a: 

 Usufruir de um ensino e de uma educação de qualidade visando 

aprendizagens bem sucedidas. 

 Dispor de um ambiente calmo e aprazível que permitam o 

desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico necessários a 

uma formação adequada da sua personalidade. 

 Ver reconhecidos o mérito, a dedicação e o empenho no trabalho 

escolar. 

 Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da 

comunidade educativa, sem quaisquer discriminações. 

 Ver salvaguardada a sua segurança na Escola e respeitada a sua 

integridade física e moral. 

 Receber assistência pronta e adequada em caso de acidente ou doença 

súbita. 

 Apresentar sugestões e críticas ao funcionamento da Escola e ser ouvido 

em todas as questões que lhe digam respeito. 

 Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações 

constantes do seu processo individual, de natureza pessoal ou familiar. 

2. Deveres dos Alunos 

O aluno tem o dever de: 

 Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus 

deveres no âmbito das atividades escolares. 
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 Estudar, aplicando-se, de forma adequada à sua idade e necessidades 

educativas, na sua educação e formação integral. 

 Seguir as orientações dos professores relativas ao processo de ensino-

aprendizagem. 

 Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade 

educativa. 

 Respeitar a autoridade e instrução dos professores e do pessoal não 

docente. 

 Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da 

comunidade educativa, não praticando atos violentos que atentem 

contra a integridade física, moral ou patrimonial dos professores, pessoal 

não docente e alunos. 

 Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material 

didático, mobiliário e restante espaço da escola, fazendo uso correto dos 

mesmos. 

 Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos ou 

engenhos possíveis de, objetivamente, perturbarem o normal 

funcionamento das atividades letivas ou poderem causar danos físicos ou 

psicológicos aos alunos ou a outro membro da comunidade educativa. 

 Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade 

educativa ou em equipamentos ou instalações da escola, ou outras onde 

decorram atividades da vida escolar e, não sendo possível a reparação, 

indemnizar (através do encarregado de educação) os lesados 

relativamente aos prejuízos causados. 

 Comparecer, diariamente, vestido com o uniforme adotado pela Escola. 

3. Direitos dos Pais e Encarregados de Educação 

São direitos: 

 Conhecer o Regulamento Interno e Projeto Educativo da Escola. 
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 Estar constantemente informado sobre o percurso educativo do seu 

educando e, com a devida antecedência, de todas as visitas de estudo 

que tenham lugar durante o ano letivo. 

 Ser informado em caso de doença súbita ou acidente. 

 Ter acesso à legislação e normas em que se baseia o processo educativo. 

 Ser recebido pelo educador/professor titular ou pela psicóloga sempre 

que considere pertinente. 

 Ser recebido pela Direção Pedagógica e pela Gerência sempre que 

necessário. 

4. Deveres dos Pais e Encarregados de Educação 

São deveres: 

 Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando. 

 Promover a articulação entre a educação na família e o ensino escolar. 

 Diligenciar para que o seu educando beneficie dos seus direitos e cumpra 

rigorosamente os seus deveres, particularmente, os deveres de 

assiduidade, de correto comportamento e de empenho no processo de 

aprendizagem. 

 Responsabilizar-se e incutir no educando o cumprimento dos deveres de 

assiduidade, pontualidade, comportamento correto e empenho no 

percurso educativo. 

 Cooperar com os professores/educadores e direção no processo de 

aprendizagem dos seus educandos. 

 Contribuir para a preservação da disciplina da escola e para a harmonia 

da comunidade educativa. 

 Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores e incutir nos seus 

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

docente e os colegas da Escola. 

 Contribuir para o apuramento dos factos de índole disciplinar. 
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 Comparecer na Escola sempre que para tal for solicitado. 

 Informar a Escola sobre todas as matérias relevantes para o processo 

educativo dos seus educandos. 

 Indemnizar a Escola relativamente a danos patrimoniais causados pelos 

seus educandos. 

 Manter constantemente atualizados os seus contactos telefónicos, postal 

electrónico, informando a Escola em caso de alteração. 

 Cumprir e fazer cumprir pelo seu educando o Regulamento Interno da 

Escola. 

 Cumprir o pagamento atempadamente dos valores que são cobrados 

pela Escola relativamente à frequência e utilização de outros serviços por 

parto do seu educando. 

 

RELAÇÃO COM OS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 A Escola preconiza, ativamente, o princípio fundamental de que uma 

relação regular e próxima com as famílias é facilitadora do sucesso educativo das 

crianças; a Escola é um espaço aberto à colaboração e participação dos Pais e 

E.E., pois acredita que só essa parceria permite um desenvolvimento adequado e 

integral dos alunos. 

 Assim, são várias as estratégias utilizadas com o objectivo de motivar a 

cooperação ativa das famílias: 

1) Visitas guiadas, em horário a combinar, para os Pais que queiram 

conhecer a Escola. 

2) Reuniões com os educadores/professores. O horário de atendimento é às 

segundas-feiras, das 16h às 17h, mas o pessoal docente está disponível para 

receber os E.E. ou técnicos psicopedagógicos que acompanhem as crianças em 

horário a acordar, desde que não perturbe o normal funcionamento dos 

trabalhos nas salas. 
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3) Reuniões com os órgãos de direcção ou de gestão do estabelecimento, 

sempre que for solicitado, para resolução de quaisquer situações problemáticas 

ou, apenas, para prestação de informações ou troca de opiniões.  

4) Convite aos Pais ou outros familiares para colaborarem em aulas ou 

atividades que estejam relacionadas com estudos ou projectos a serem 

desenvolvidos nas salas. 

5) Abertura à movimentação dentro dos espaços da Escola. Os familiares 

são livres de percorrer os espaços interiores da Escola, a qualquer momento, 

desde que não perturbem o normal funcionamento das atividades letivas. 

6) Informação, via email, de tudo o que possa acontecer de mais 

pertinente na vida escolar das crianças, nomeadamente, visitas de estudo, etc. 

7) Publicação frequente nas redes sociais da Escola dando conta, não só 

de acontecimentos mais relevantes, como dando a conhecer eventuais artigos 

pedagógicos ou outros considerados importantes. 

8) Possibilidade de visitar o Site da Escola.  
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