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1. INTRODUÇÃO
Elaborar um regulamento interno pressupõe um entendimento global dos objectivos da educação, que devem,
obviamente, estar em consonância com a legislação em vigor, mas obriga-nos a todos, elementos da
comunidade educativa, a uma reflexão cuidada sobre o processo de personalização e socialização, sobre as
experiências e o ambiente familiar e social dos alunos que condicionam o seu processo de educação integral.
A Escola Básica da Comunidade Islâmica de Palmela (EBCIP) procura, através do compromisso assumido com o
Ministério da Educação, responder às necessidades educativas da população escolar da comunidade numa
permanente abertura ao meio e como lugar privilegiado de promoção integral da pessoa.
Constituindo um dos instrumentos de concretização do processo da autonomia, o Regulamento Interno define
o regime de funcionamento da Escola, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas
de orientação e dos serviços de apoio educativo, bem como os direitos e os deveres dos membros da
comunidade escolar.
Tendo em conta os princípios orientadores da democraticidade e participação, o presente Regulamento
pretende ser um instrumento de comunhão, de organização, de orientação e de prática pedagógica para a
comunidade educativa, contendo uma síntese normativa da vida desta comunidade educativa, facultando a
todos os seus membros a informação simples e precisa de que necessitam para um mais fácil e correcto
desempenho das suas funções de forma autónoma, responsável e empenhada, sem atropelos aos direitos de
cada um e com o conhecimento cabal dos deveres que lhes competem e de cujo cumprimento resultará o
sucesso da tarefa comum.
Assim, este documento procura desenvolver, de modo equilibrado e consensual, as linhas orientadoras
definidas pelo orgão de gestão contribuindo para a construção de um verdadeiro ambiente educativo e para o
crescimento do espírito de co-responsabilidade, de participação e de busca do bem comum, de modo a
proporcionar uma verdadeira experiência de cidadania activa.
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2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 OBJECTO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1. O Regulamento Interno, constituindo um dos instrumentos de concretização do processo de autonomia,
define o regime de funcionamento da Escola, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das
estruturas de orientação e dos serviços de apoio educativo, bem como os direitos e deveres dos membros da
comunidade escolar, que se aplicam também a visitantes e outros utilizadores das instalações e espaços
escolares. Tem ainda por objecto o desenvolvimento do disposto na legislação de carácter estatutária e a
adequação à realidade da escola das regras de convivência e de resolução de conflitos na respectiva
comunidade educativa. Neste aspecto, refere-se, nomeadamente, a direitos e deveres dos alunos inerentes à
especificidade da vivência escolar, à utilização das instalações e equipamentos, ao acesso às instalações e
espaços escolares, ao reconhecimento e à valorização do mérito, da dedicação e do esforço no trabalho
escolar, bem como do desempenho de acções meritórias em favor da comunidade em que o aluno está
inserido ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela.
2. No presente regulamento interno devem ainda estar contemplados as regras e procedimentos a observar
em matéria de delegação de competências previstas na lei e/ou concretizadas pelo Director, nos restantes
membros do órgão de gestão ou no conselho de turma.

2.2 PRINCÍPIOS ORIENTADORES
1. Os princípios orientadores subjacentes ao presente documento são:
a)

A democraticidade e participação responsável de todos os intervenientes no processo educativo;

b) O primado de critérios de natureza pedagógica e científica sobre critérios de natureza administrativa;
c)

A responsabilização do estado e dos diversos intervenientes no processo educativo;

d) A eficiência da gestão escolar, garantindo a existência de mecanismos de comunicação e informação;
e)

A transparência dos actos de administração e gestão.

Regulamento Interno 7

ESCOLA BÁSICA DA COMUNIDADE ISLÂMICA DE PALMELA

3. NATUREZA E FINALIDADE DA ESCOLA
1. A Escola Básica da Comunidade Islâmica de Palmela (E.B.C.I.P.) tem como principal objectivo promover e
acompanhar o crescimento e amadurecimento integral dos alunos, dentro de uma cultura, com base no
Projecto Educativo da Escola, desenvolvendo práticas pedagógicas e educacionais com qualidade, no sentido
de:
a) Promover a autonomia dos alunos, contribuindo para o seu pleno desenvolvimento físico, intelectual,
moral, cultural e cívico;
b) Criar condições para que os alunos desenvolvam a sua capacidade crítica acerca dos valores, do
conhecimento e da estética;
c) Desenvolver a capacidade de participação e intervenção, por parte de toda a comunidade escolar;
d) Favorecer a igualdade de oportunidades.
2. Este objectivo pressupõe a convergência de intenções e de convicções por parte de todos os intervenientes.
Por isso a EBCIP orienta os seus esforços para a formação de uma Comunidade Educativa, simultaneamente
sujeito e ambiente de educação, procurando:
a) Implementar práticas pedagógicas diversificadas e, se necessário, individualizadas, que promovam o sucesso
escolar;
b) Reconhecer e valorizar o mérito no desempenho dos membros da comunidade escolar, com base em
critérios objectivos;
c) Facultar a utilização de diferentes recursos educativos, de forma a desenvolver competências mais
abrangentes;
d) Fomentar a participação dos Pais, Encarregados de Educação, autarquias e outros parceiros na promoção do
sucesso escolar;
e) Responsabilizar os Pais, Encarregados de Educação ou outras entidades que de alguma forma negligenciem
as suas funções.
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4. GESTÃO E ÓRGÃOS CONSULTIVOS
4.1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1. Órgão deliberativo em matéria de gestão administrativa e financeira do Colégio.
2. A sua constituição, as suas competências e o seu funcionamento regem-se pelos estatutos da Comunidade
Islâmica de Palmela e outras disposições legais aplicáveis.

4.1.1 Entidade Titular
A Entidade Titular da Escola é a Fundação Islâmica de Palmela com sede em Avenida Vila Amélia, Lote 171, 172
– 2950 – 805 Quinta do Anjo.
Telefone: +351 212 105 685
Fax: +351 212 105 686
Telemóvel: +351 966 216 593
Email: info@cip.edu.pt

4.2 DIREÇÃO
4.2.1 Definição
1. Órgão unipessoal responsável pela compatibilização das políticas definidas a nível nacional, tendo em vista
níveis de qualidade de ensino que satisfaçam as aspirações do Colégio.
2. É coadjuvado no exercício das suas funções pelo Diretor Pedagógico, pelo Conselho Pedagógico e pelos
Directores de Turma.

4.2.2 Competências
1. Definir o regime de funcionamento do Colégio.
2. Presidir ao Conselho Pedagógico.
3. Implementar regras e regulamentos necessários ao bom funcionamento do Colégio.
4. Aprovar o Plano Anual de Atividades.
5. Superintender na constituição de Turmas e na elaboração de horários.
6. Distribuir o serviço docente e não docente.
7. Designar os Diretores de Turma.
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8. Gerir as instalações, espaço e equipamentos, bem como os outros recursos educativos.
9. Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras Escolas e Instituições
de Formação.
10. Proceder à selecção e recrutamento de Pessoal Docente e não Docente.
11. Organizar e fomentar ações que contribuam para a formação pessoal e profissional de todos os membros
do Colégio.
12. Promover uma atmosfera de respeito e de qualidade, com a colaboração de todos os membros do Colégio.
13. Representar o Colégio.
14. Exercer o poder hierárquico, designadamente em matéria disciplinar, em relação ao Pessoal Docente e não
Docente.
15. Exercer o poder disciplinar em relação aos Alunos.
16. Proceder à avaliação do Pessoal Docente e não Docente.

4.3 DIREÇÃO PEDAGÓGICA
4.3.1 Definição
Órgão unipessoal, trabalhando em estreita colaboração com a Direção, responsável perante o Ministério da
Educação sobre a ação pedagógica do Colégio.

4.3.2 Competências
1. Substituir na sua ausência o Diretor, na Presidência do Conselho Pedagógico.
2. Implementar e coordenar métodos que permitam o cumprimento dos objetivos definidos pela Direção.
3. Definir uma política de excelência ao nível da qualidade, do comportamento e das atitudes.
4. Definir, conceber e gerir as áreas da responsabilidade da Direção Pedagógica.
5. Promover a racionalização dos métodos de trabalho, a organização interna, o funcionamento dos Grupos
Disciplinares e dos Departamentos.
6. Colaborar com os Diretores de Turma na definição de objetivos comuns, bem como na resolução de
eventuais problemas correntes.
7. Conceber e fazer cumprir os planos curriculares para os diversos tipos de ensino.
8. Coordenar as atividades curriculares e extracurriculares dos Alunos.
9. Participar na definição e atualização do Regulamento Interno do Colégio e assegurar o seu cumprimento.
10. Recomendar a nomeação de Diretores de Turma e a distribuição de Professores.
11. Consultar Diretores de Turma, Professores, Encarregados de Educação e Alunos sobre questões de ensino
e disciplina.
12. Fomentar junto de entidades externas parcerias com vista à promoção de ações de colaboração.
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13. Responsabilizar-se pelo arquivo histórico de toda a informação pedagógica.
14. Propor medidas para minorar ou resolver os problemas disciplinares.
15. Efetuar estudos no âmbito disciplinar e propor soluções ou medidas educativas disciplinares que possam
constituir matéria a incluir no Regulamento Interno.
16. Desenvolver a sua atividade de forma articulada com a Direcção de Turma, Pessoal Docente e não
Docente.

4.4 CONSELHO PEDAGÓGICO
4.4.1 Definição
Órgão de coordenação e orientação educativa, que apoia a Direção nos domínios pedagógico-didáticos, de
coordenação, atividade e animação educativa, de orientação eacompanhamento dos Alunos e de formação do
Pessoal Docente e não Docente.

4.4.2 Composição
A composição do Conselho Pedagógico é definida pela Direção do Colégio no final de cada ano lectivo e baseiase na seguinte distribuição:
1. Presidente / Diretor do Colégio.
2. Diretor Pedagógico do Colégio.
3. Um representante do Primary.
4. Um representante do Secondary 1.
5. Um representante do IGCSE/A Levels.
6. Um representante do Currículo Religioso.

4.4.3 Funcionamento
1. O Conselho Pedagógico reúne, ordinariamente, uma vez por período e, extraordinariamente, sempre que
seja convocado pelo Diretor do Colégio ou Direção Pedagógica ou por solicitação da maioria dos respetivos
membros.
2. É presidido pelo Diretor do Colégio, podendo, em caso de impedimento, delegar essa função na Direção
Pedagógica.
3. Reúne com a presença de mais de metade dos seus membros em efetividade de funções.
4. As decisões são tomadas por maioria simples de votos, dispondo o presidente de voto de qualidade.
5. O Conselho Pedagógico funcionará em plenário ou em comissões, podendo solicitar a colaboração de outros
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agentes educativos.
6. O mandato dos membros eleitos é de um ano.

4.4.4 Competências
1. Aprovar o Projeto Curricular do Colégio.
2. Aprovar o Regulamento Interno do Colégio.
3. Aprovar o Projeto Educativo do Colégio.
4. Dinamizar a elaboração dos planos plurianual ou anual das atividades do Colégio e aprová-los.
5. Elaborar e aprovar o plano global de formação do Pessoal Docente e não Docente.
6. Elaborar propostas e emitir parecer nos domínios da gestão, articulação e diversificação curriculares.
7. Elaborar propostas e emitir parecer nos domínios da orientação, acompanhamento e avaliação dos Alunos.
8. Definir princípios gerais sobre a organização de apoios educativos e atividades de complemento curricular.
9. Emitir parecer, por sua iniciativa ou quando solicitado, sobre qualquer matéria de natureza pedagógica.
10. Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito do Colégio e
em articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino superior vocacionados para a formação e
investigação.
11. Incentivar e apoiar iniciativas de índole formativa e cultural.
12. Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração de horários.
13. Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação do desempenho de Docentes.
14. Alertar para questões de ética profissional e deontológica.
15. Colaborar na interacção Colégio / Meio.
16. Apoiar iniciativas dos Alunos.
17. Proceder ao acompanhamento e avaliação de execução das suas deliberações e recomendações.
18. Homologar os resultados da avaliação interna dos Alunos, propostos pelos Conselhos de Turma.

4.5 ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA
4.5.1 Conselho de Turma
4.5.1.1. Definição
É constituído pelos Professores da Turma podendo ter, quando solicitados, um representante dos
Encarregados de Educação e o Delegado de Turma.

4.5.1.2. Competências
1. Elaborar, aprovar, acompanhar e avaliar o Projeto Curricular de Turma.
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2. Contribuir para o desenvolvimento das diferentes disciplinas e concretização das planificações.
3. Desenvolver iniciativas no âmbito das diferentes áreas curriculares promovendo a interdisciplinaridade.
4. Detetar dificuldades de aprendizagem dos Alunos.
5. Definir medidas relativas a apoios educativos.
6. Analisar situações de indisciplina.
7. Colaborar em atividades culturais, recreativas e desportivas.
8. Deliberar quanto à avaliação sumativa final dos Alunos.
4.5.1.3. Funcionamento
1. O Conselho de Turma reúne, ordinariamente, uma vez por período para discutir assuntos de natureza
pedagógica e disciplinar relativos aos Alunos da Turma e para a avaliação final de cada período.
2. Reúne extraordinariamente sempre que seja julgado necessário, quer pelo Diretor de
Turma/Titular de Turma, quer pela Direção.

4.5.2 Diretor de Turma/ Titular de Turma
4.5.2.1. Definição
1. É um Professor da Turma que desenvolve a ação de orientador educativo, acompanhando cada Aluno da sua
Direção de Turma na resolução dos seus problemas quotidianos contribuindo para o desenvolvimento
harmonioso e equilibrado da sua personalidade.
2. Enquanto coordenador do plano de trabalho da Turma, é particularmente responsável pela adoção de
medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente educativo,
competindo-lhe articular a intervenção dos Professores da Turma e dos Pais/Encarregado de Educação.
4.5.2.2. Competências
1. Desenvolver ações que promovam a participação e a correta integração dos Alunos na Turma e no Colégio.
2. Acompanhar, de forma contínua e individualizada, todos os Alunos da Turma.
3. Divulgar, junto dos Professores da Turma, a informação necessária à adequada orientação educativa dos
Alunos.
4. Presidir às reuniões do Conselho de Turma.
5. Criar condições para a realização de atividades interdisciplinares.
6. Controlar as faltas dos Alunos e as respetivas justificações.
7. Entregar as avaliações aos Encarregados de Educação, prestando todas as informações que considere
pertinentes.
8. Sempre que necessário, intervir disciplinarmente em relação aos Alunos da Turma, no âmbito da sua
competência.
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9. Registar, no processo individual do Aluno, as informações relevantes do seu percurso educativo, incluindo
as relativas a comportamentos meritórios e a infrações, bem como às medidas disciplinares aplicadas,
incluindo a descrição dos respetivos efeitos.
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5. REGIME DE FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO
5.1 OFERTA EDUCATIVA
5.1.1 Currículo Escolar
A escola disponibiliza como oferta educativa escolar, o Currículo Internacional de Cambridge:
5.1.1.1 Cambridge Primary (Year 1 ao Year 6 – 5 aos 11 anos)
O mapa curricular é composto pelas seguintes disciplinas:
• English
• Maths
• Science
• Língua Portuguesa (Programa do currículo nacional)
• Global Perspectives
• Educação Física
5.1.1.2 Cambridge Secondary 1 (Year 7 ao Year 9 – 11 aos 14 anos)
O mapa curricular é composto pelas seguintes disciplinas:
• English
• Maths
• Science
• Língua Portuguesa (Programa do currículo nacional)
• Global Perspectives
• Educação Física
5.1.1.3 Cambridge Secondary 2 - IGCSE (Year 10 ao Year 11 – 14 aos 16 anos)
O mapa curricular é composto pelas seguintes disciplinas:
• English
• Maths
• Combined Science (Biology, Chemistry and Physics)
• Portuguese
• Economics
• Information and Communication Technology
• Global Perspectives
• Educação Física
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5.1.1.4 Cambridge Advanced – AS/A Level (Year 12 ao Year 13 – 16 aos 19 anos)
O mapa curricular é composto pelas seguintes disciplinas:
• Maths
• Portuguese
• Economics
• Information Technology
• Global Perspectives & Research
As disciplinas encontram-se incluidas em 3 grupos:
Grupo 1 – Maths and Science;
Grupo 2 – Languages;
Grupo 3 – Arts and Humanities
Todas as informações relativas ao Currículo Internacional de Cambridge encontram-se disponíveis em
www.cie.org.uk.

5.1.2 Currículo Moral e Religioso
5.1.2.1 Maktab
O currículo de Maktab é composto pelas seguintes disciplinas:
• Alcorão (leitura)
• História
• Duás (Súplicaa)
• Iniciação à língua árabe
• Etiquetas (Formação Cívica)
5.1.2.2 Fadhilah
O mapa curricular de Fadhilah é composto pelas seguintes disciplinas:

•

Tajwid (Entoação do Alcorão)

•

Gramática árabe

•

Fiqh (Regras do quotidiano)

•

Sirah (Biografia dos Profetas)

•

Hadith (tradições Proféticas)

•

Tradução do Alcorão

•

Tafsir (Interpretação do Alcorão)
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5.1.2.3 Fadhil
O mapa curricular de Fadhil é composto pelas seguintes disciplinas:

•

Árabe

•

Literatura árabe

•

Sirah (Biografia dos Profetas)

•

Fiqh (Regras do quotidiano)

•

Hadith (tradições Proféticas)

•

Tajwid (Entoação do Alcorão)

•

Tasawwuf (Ciência Esotérica)

•

Mantiq (Lógica)

•

Falsafah (Filosofia)

•

Teologia

•

Tradução do Alcorão

5.1.2.4 Pré-Hifz e Hifz (Memorização do Alcorão)
O programa de Pré-Hifz encontra-se estruturado de modo a preparar os alunos que estejam a
terminar o maktab, para a iniciação à memorização do Alcorão.
O programa de Hifz encontra-se estruturado de forma a acompanhar os alunos até à finalização da
memorização do Alcorão.
As regras e os critérios de avaliação dos programas de Pré-Hifz e Hifz encontram-se em regulamento
próprio.

5.2 UNIFORME ESCOLAR
1. É obrigatório o uso de uniforme, visando criar um maior nível de disciplina e de comportamento, para além
de questões de segurança dentro e fora do Colégio.
2. O uniforme, fornecido em exclusivo pelo Colégio, é constituído por:
Meninos

Meninas

•

Calça clássica azul escura

•

Calça clássica azul escura

•

Polo branco

•

Polo branco

•

T-Shirt branca (manga curta)

•

T-Shirt branca (manga curta)

•

T-Shirt branca (manga comprida)

•

T-Shirt branca (manga comprida)

•

Sweter azul escuro

•

Sweter azul escuro

•

Casaco azul escuro

•

Vestido azul escuro
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•

Kispo azul

•

Casaco azul escuro

•

Fato de treino azul escuro

•

Kispo azul

•

Topi branco simples

•

Fato de treino azul escuro

•

Jubba branco simples

•

Scarf (lenço branco simples)

5.2.1. Regras gerais do uniforme escolar
Alunos
a)

O topi (chapéu) deverá ser totalmente branco;

b) Os alunos poderão vestir um jubba (tunica) branco;
c)

O jubba tem que ser branco, simples e sem capuz;

d) Sempre que o aluno use o jubba, deverá ser por cima do uniforme da escola;
e)

Não é permitido outro tipo de vestuário por baixo do jubba;

f)

No dia de Jumma, é permitido aos alunos usarem o jubba nas condições acima mencionadas, durante
todo o periodo lectivo;

g)

O calçado deverá ser de cor escura, que poderá ser azul, preto ou castanho;

h) O corte de cabelo deve ser curto e uniforme;
i)

Não é permitido colocar qualquer produto no cabelo (incluindo gel, tinta ou qualquer outro tipo de
colorante).

Alunas
a)

O vestido não deve ser justo e deverá ter comprimento mínimo até aos joelhos.

b) As calças devem ser largas.
c)

O calçado deverá ser de cor escura, que poderá ser azul, preto ou castanho.

d) Não é permitido o uso de qualquer tipo de maquilhagem.
e)

O scarf (lenço) deve ser branco e simples (não transparente), sem ornamentos.

f)

É permitido o uso de dupatta (lenço maior) branco simples (não transparente).

g)

O scarf deve ser usado de forma a cobrir as partes obrigatórias (cabelo e pescoço).

h) É permitido o uso limitado de acessórios como anéis, pulseiras, etc. desde que sejam simples.
i)

A escola não se responsabiliza por perdas ou estragos causados aos acessórios.

j)

As alunas não muçulmanas poderão optar por não usar o scarf.

5.2.2 Educação Física
a)

A prática da aula de Educação Física requer o uso do fato de treino.

b) Na falta de algum componente do fato de treino, o aluno/a não poderá frequentar a aula, ficando o
mesmo sob a responsabilidade do professor da disciplina.
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c)

As alunas deverão usar o scarf (lenço) durante a aula (a partir do Year 6).

5.2.3 Visitas de Estudo
a)

Os alunos deverão usar o uniforme escolar completo para participar nas visitas de estudo.

b) Os alunos deverão comparecer bem fardados não sendo permitido o uso do jubba nas visitas de
estudo.
c)

O aluno/a que não se apresente em condições, poderá não participar na visita de estudo.

Nota: O aluno que não cumpra com as normas do uniforme escolar, poderá ficar impedido de entrar no
transporte escolar ou de participar nas aulas.

5.3 HORÁRIO E CALENDÁRIO ESCOLAR
1. A escola está aberta de 2ª a 6ª, das 8:00 às 17:00 durante todo o ano letivo. Encerra nas férias do Natal, nas
férias da Páscoa, nos feriados nacionais e feriados religiosos: Eid – Al Fitr e Eid – Al Adha.
2. O horário letivo é das 8:15 às 16:50.
3. O calendário escolar é elaborado tendo em conta as férias do Natal, da Páscoa, feriados nacionais e feriados
religiosos. O calendário escolar é entregue aos Encarregados de Educação no início do ano lectivo e publicado
no site da escola.

5.4 ACESSO, CIRCULAÇÃO E SAÍDA DO COLÉGIO
5.4.1 Acesso
1. Têm livre acesso à escola o respetivo Corpo Docente e Discente, Pessoal Administrativo e Auxiliares da Ação
Educativa. Os Pais e Encarregados de Educação, bem como outras pessoas devidamente identificadas e
autorizadas poderão ter acesso condicionado.
2. Qualquer visitante deverá dirigir-se à Recepção, onde lhe será dada autorização de circulação na escola.
3. Os visitantes que não respeitarem este procedimento serão considerados intrusos e poderão estar sujeitos a
procedimentos legais.

5.4.2 Circulação
1. Nos átrios e corredores, os Alunos não devem circular a correr, nem a brincar ou a gritar, a fim de serem
preservados o silêncio e a concentração que as aulas e outros trabalhos a decorrer exigem.
2. Nos locais de acesso reservado, tais como Sala de Professores, Laboratórios, gabinetes e outros
devidamente assinalados, os Alunos devem pedir autorização para entrar.
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3. Só é autorizada a permanência de Alunos na sala de aula durante os tempos não letivos desde que
acompanhados por um Professor ou um Auxiliar Educativo.
4. Em casos sempre excecionais e considerados de extrema necessidade e só a pedido dos Pais ou Encarregado
de Educação devidamente identificados, o Colaborador do Colégio disponível no momento poderá
interromper uma aula.
5. Os Pais ou Encarregados de Educação não devem circular até às salas de aula, salvo para apoio no
transporte de equipamento dos Alunos, ou caso seja dada indicação por um Colaborador do Colégio.
6. No Year 1, os Pais ou Encarregados de Educação não devem entrar dentro das salas de aula, salvo nas zonas
de bengaleiro ou caso seja dada indicação por um Colaborador do Colégio.
7. Enquanto as aulas/atividades estiverem a decorrer, os pais ou Encarregados de Educação não podem
interromper as mesmas.
8. Fora do momento de aulas/atividades, os Pais ou Encarregados de Educação não devem entrar ou
permanecer em salas vazias.

5.4.3 Saída do Colégio
1. No início de cada ano letivo os Pais ou Encarregado de Educação indicam quais as pessoas autorizadas às
quais a escola pode entregar o(s) seu(s) educando(s).
2. Os Alunos podem sair do Colégio dentro do horário letivo desde que acompanhados por um adulto,
devidamente autorizado pelo Encarregado de Educação.
3. Só é permitida a saída de Alunos do Colégio, dentro do horário letivo, em casos excecionais e devidamente
autorizados.
4. Sempre que, por motivos de força maior, qualquer Aluno tenha de se ausentar do Colégio durante o horário
letivo, deve o Encarregado de Educação comunicar o facto à Secretaria do Colégio (caso seja no próprio dia),
ou ao Director de Turma através de email (com 24 Horas de antecedência), para que lhe seja dada a respetiva
autorização.
5. O Encarregado de Educação deve comunicar à Direcção de Turma, sempre que seja pretendido que um
Aluno saia no final do dia com o Encarregado de Educação de outros colegas.
6. Os Alunos e os acompanhantes devem assinar a folha de saída na presença do Colaborador do Colégio.

5.4.4 Entrada e Saída dos Colaboradores do Colégio
1.

O Colégio dispõe de um sistema de controlo para a entrada e saída dos Colaboradores.

2.

O sistema de controlo encontra-se ligado a um sistema informático que regista os horários de entrada

e saída.
3.

Todos os Colaboradores devem registar a sua entrada e saída do Colégio no sistema de controlo.
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5.5 ADMISSÃO, INSCRIÇÃO E MATRÍCULA DE ALUNOS
5.5.1 Admissão de Alunos
1. A admissão de Alunos é da responsabilidade da Direção e obedece aos critérios por ela estabelecidos.
2. Os novos Alunos devem preencher um formulário de Pré-inscrição no site da escola em
www.cip.edu.pt/admissao. A Pré-inscrição não garante vaga e não tem custo associado.
3. Todos os Alunos, antes de serem inscritos na escola, serão submetidos a testes de conhecimento e
entrevistas individuais.
4. É obrigatória a apresentação de relatórios de avaliação actualizados.
5. Todas as admissões ficam sujeitas a confirmação após a conclusão do processo de renovação de matrículas.
6. Se o aluno depender de transporte escolar, deverá aguardar também pela vaga no transporte.
7. Alunos oriundos do estrangeiro poderão, se a Direção Pedagógica assim o entender ser integrados numa
turma de adaptação ao currículo Cambridge.

5.5.2 Inscrição e Matrícula
5.5.2.1 Renovação de matrícula
No decorrer do mês de Abril proceder-se-á à efetivação da inscrição dos Alunos que já frequentam a escola,
mediante:
-

Regularização das dívidas;

-

Avaliação em ambos os currículos (escolar e religioso);

-

Situação do Contrato Simples;

-

Pagamento da renovação.

O valor da renovação não é reembolsável em caso de desistência. Sem a inscrição, não existe garantia de vaga
para o ano letivo seguinte.
1. A Direção reserva-se o direito de admissão ou renovação de inscrição/matrícula.
2. A difamação do bom nome do Colégio, corpo docente ou não docente, praticados, de
forma reiterada ou de modo isolado com carácter de gravidade, pelo Encarregado de
Educação ou progenitores do aluno, constitui motivo de recusa de admissão da matrícula ou
da sua renovação.
3. Igual motivo decorrerá da prática de atos injuriosos ou constitutivos de ameaças à
comunidade escolar, seja docente, não docente ou comunidade de alunos, bem como da
prática de atos reiterados, susceptíveis de destabilização do ambiente educativo e dos mesmos
membros.
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5.5.2.2 Novas inscrições
1. Após o apuramento dos resultados das avaliações e uma entrevista com a Direção do Colégio, proceder-se-á
à efetivação da inscrição dos candidatos admitidos.
2. Para a realização da inscrição é necessária a apresentação dos documentos indicados abaixo, bem como o
pagamento do valor da inscrição e seguro escolar. Quantias estas não reembolsáveis em caso de desistência.
• Boletim de matrícula devidamente preenchido e assinado pelo Encarregado de Educação;
• Documento de identificação do aluno (C.C., B.I., Passaporte ou Autorização de Residência);
• Cartão de contribuinte do Encarregado de Educação e do aluno;
• Boletim de vacinas actualizado;
• Exame Global de Saúde (Year 2)
• Valor da inscrição + seguro - 150€
3. Só a inscrição assegura a reserva de vaga.
4. Alunos oriundos do estrangeiro deverão, além dos documentos mencionados, entregar os certificados de
conclusão de escolaridade do seu país de origem.
5. A impossibilidade de admissão de candidatos num determinado ano letivo por inexistência de vagas é
comunicada aos Pais ou Encarregado de Educação, sendo indicado que o candidato está em lista de espera.

5.6 PROPINAS
5.6.1 Preçário e mensalidades
1. O preçário é atualizado até 31 de março do ano letivo anterior e dele é dado conhecimento aos
Encarregados de Educação. O valor da propina é anual, embora possa ser diluída em 12 prestações.
2. Dos serviços expressos no preçário, são de pagamento obrigatório a mensalidade, o transporte, a inscrição,
o seguro escolar e o fardamento.
3. A fatura emitida pela escola é de caráter mensal que inclui a respetiva referência Multibanco.
4. As mensalidades deverão ser pagas até ao dia 8 de cada mês, com exceção da relativa ao mês de setembro,
que poderá ser liquidada até dia 15 desse mês.
5. O mês é considerado inteiro para efeitos de pagamento de todos os serviços prestados pela escola, não
existindo desconto por ausências, qualquer que seja a sua natureza. Nas interrupções letivas (Eid, Natal,
Carnaval e Páscoa) ou outras situações, não existe lugar a desconto nas mensalidades ou noutros serviços
prestados pela escola.
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5.6.1.1 Pagamentos
O pagamento das mensalidades poderá apenas ser efetuado através da referência Multibanco fornecida pela
escola (constante na fatura).
Nota: Qualquer esclarecimento deverá ser solicitado através do email tesouraria@cip.edu.pt.

5.6.2 Serviços obrigatórios
1. Tal como indicado no ponto anterior, são serviços obrigatórios:
• Mensalidade – é sempre paga por inteiro, salvo exceções claramente indicadas no presente Regulamento e
no presente ponto.
• Inscrição/Renovação – obrigatório o pagamento todos os anos.
• Seguro escolar – obrigatório todos os anos. Coberturas indicadas no ponto 5.9.5.
• Uniforme escolar – obrigatoriedade de acordo com o ponto 5.2.
• Exames Cambridge – Os pagamentos deverão ser efetuados na 1ª quinzena de fevereiro para a época de
maio/junho e na 1ª semana de julho para a época de outubro/novembro. Os Alunos só serão inscritos para
exame após o pagamento dos mesmos. O preço dos exames é atualizado anualmente pelo Serviço de exames
de Cambrige e disponibilizado no site da escola.
Todos os serviços de carácter obrigatório encontram-se claramente identificados no preçário em vigor.

5.6.3 Atividades extracurriculares e outras ofertas
1. A escola poderá integrar os Alunos em atividades desportivas ou não, fora do âmbito do plano anual de
atividades.
2. Os clubes, no colégio, integram a oferta do Colégio sem custo adicional.
3. Para a prática de algumas das atividades extracurriculares, pode ser requerido equipamento específico. Este
equipamento, não sendo obrigatório, é recomendado, sobretudo nos casos em que os Alunos participam em
atividades com quadro competitivo, representando o colégio. A escola poderá recomendar locais para a
aquisição desse equipamento, mas os pais ou Encarregado de Educação serão responsáveis pela aquisição dos
mesmos.
4. Outras ofertas específicas que surjam a meio do ano letivo (atividades durante as interrupções letivas, p.e.)
serão comunicadas com referência clara a preços e condições.
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5.6.4 Incumprimento
A cobrança das mensalidades/dívidas encontra-se a cargo da empresa SEGESTION.
1. Caso não seja efetuado o pagamento da mensalidade dentro do prazo estipulado em 5.6.1, o visado será
notificado pela referida instituição. Se a situação persistir, será novamente notificado para a possível
consequência. À terceira vez, será notificado para a consequência e respectiva data. A partir desta altura, a
situação será tratada conforme o ponto 2.
2. A escola tomará as providências consideradas adequadas, se o Aluno não tiver em dia o pagamento das
prestações referentes a meses já frequentados.
3. As providências tomadas pela escola, poderão incluir:
•

A não renovação de matrícula para o ano letivo seguinte;

•

A não inscrição em exames;

•

Retenção dos certificados de conclusão ou de equivalência;

•

Perda do direito ao transporte escolar;

•

A transferência do aluno para outro estabelecimento de ensino.

5.6.5 Entradas após início do ano letivo
1. Se o Aluno entrar depois de iniciado o ano letivo, a prestação referente ao mês iniciado será paga por
inteiro.
2. Independentemente da data de entrada ou número de meses frequentado há sempre lugar a pagamento da
inscrição do ano letivo ainda em curso e do ano letivo seguinte, podendo a inscrição do ano letivo seguinte ser
paga no início de Setembro de acordo com o preçário em vigor.

5.6.6 Desistências
1. A desistência da frequência do Colégio por um Aluno, durante o ano letivo, apenas se tornará efetiva
quando comunicada por escrito à Direção, com pelo menos vinte dias de antecedência, mantendo-se até esse
momento todas as obrigações decorrentes da matrícula e inscrição, salvo se a iniciativa da saída do Aluno for
tomada pela Direção do Colégio.
2. Em caso de desistência, antes do fim de qualquer mês, não haverá direito ao reembolso de qualquer
importância. O último mês de frequência é pago na totalidade.
3. A desistência da frequência do Colégio por um Aluno, durante o ano letivo, implica a regularização de
eventuais dívidas, caso contrário, o processo do Aluno ficará retido no estabelecimento de ensino.
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5.6.7 Patrocínios
1. No âmbito de protocolos entre a escola e outras entidades, podendo ser particulares ou não, haverá direito
a assinatura de um documento formal onde se estabelece o valor dos encargos financeiros assumidos pela
entidade.
2. O protocolo tem a duração de um ano letivo. Findo o ano letivo, a escola juntamente com a entidade
patrocinadora reavaliam novamente o processo.
3. As entidades patrocinadoras serão informadas acerca do rendimento escolar do aluno ao longo do ano e
com base nessa informação, poderão decidir se querem ou não continuar a patrocinar o aluno.

5.6.8 Bolsas de estudo
1. A escola reserva-se no direito de atribuir bolsas de estudos a Alunos que, apresentem resultados escolares
acima da média e que devido a dificuldades financeiras não conseguem pagar as mensalidades, visitas de
estudo, exames ou qualquer outro material específico.
2. No final de cada ano letivo, os Alunos devem provar a sua elegibilidade relativamente à bolsa para o ano
seguinte.
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5.7 ESTRUTURAS DE APOIO E SERVIÇOS
5.7.1 Instalações Desportivas
1. A escola dispõe de dois campos exteriores para a prática de Educação Física.
2. As instalações desportivas, quando usadas na prática da disciplina de Educação Física, são consideradas,
para todos os efeitos, salas de aula.
3. As instalações desportivas podem também ser utilizadas durante os recreios pelos Alunos para efeitos
recreativos.
4. A instalação desportiva localizada do lado de Primary, é para exclusiva utilização dos Alunos do Year 1 ao
Year 6 e pelas Alunas do Year 7 ao A Levels.
5. A instalação desportiva localizada do lado de Secondary, é para utilização exclusiva do Alunos do Year 7 ao A
Levels.
6. Salvo indicação em contrário por parte da Direção, as condições previstas nos números 4 e 5 mantêm-se
inalteráveis ao longo do ano letivo.
7. Os períodos de utilização das instalações desportivas durante os recreios por parte das turmas, são
definidos em altura própria.

5.7.3 Laboratório
1. A escola possui um laboratório para as disciplinas de Ciências.
2. No laboratório, só é permitida a entrada de Alunos acompanhados de um Professor ou outro Colaborador
do Colégio.
3. Faltas ou danos em materiais, desde que imputadas ao Aluno, serão repostas pelo Aluno em causa.
4. O responsável pelo laboratório deve manter um inventário do material e garantir que o material necessário
para as aulas e/ou para os exames de Cambridge encontra-se em condições e em número suficiente.

5.7.4 Reprografia/ Requisição de Material Escolar
1. A escola dispõe de uma fotocopiadora/impressora, ao dispor dos Professores e restantes
Colaboradores, sendo expressamente proibida a reprodução de livros na íntegra.
2. A impressão ou reprodução de documentos de Alunos será efetuada consoante a disponibilidade de um
colaborador e paga consoante o preço em vigor.
Procedimentos:
1. A utilização da fotocopiadora é feita por um Colaborador do Colégio.
2. A utilização dos serviços de impressão destina-se, prioritariamente, à produção de materiais no âmbito das
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atividades curriculares ou de complemento curricular.
3. A requisição de materiais será feita por escrito, em impresso próprio, onde conste a designação do material
requisitado e o objetivo da sua requisição.
4. As requisições de fotocópias deverão ser entregues com 24 horas de antecedência.

5.7.5 Serviços Administrativos/ Secretaria
Os Serviços Administrativos são um órgão de suporte a todo o Colégio e funcionam mediante um horário do
conhecimento dos Pais/Encarregados de Educação, afixado na Secretaria do Colégio e disponibilizado no site.
Os serviços administrativos funcionam diariamente durante o período letivo e nas interrupções letivas.
Durante as interrupções letivas, o horário poderá sofrer alterações.
Sempre que se verifique uma alteração a este horário (pontual ou não), a comunicação será realizada a todos
os Pais ou Encarregados de Educação antecipadamente.
Horário diário de segunda a sexta-feira:
Manhã – 08:30 às 12:30
Tarde – 15:00 às 16:30
5.7.5.1 Competências
1. Prestar apoio administrativo aos órgãos de gestão do Colégio.
2. Assegurar uma adequada informação a prestar a Alunos, Encarregados de Educação, Docentes e não
Docentes.
3. Adquirir determinados materiais, equipamentos ou serviços.
4. Expor em local público normas para preenchimento de documentos e prestar o auxílio necessário.
5. Receber e encaminhar documentos oficiais.
6. Enviar e encaminhar a correspondência.
7. Manter um arquivo com a legislação e normas aplicadas ao processo educativo, de forma a serem
consultados fácil e rapidamente.
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5.7.6 Departamento Financeiro/Tesouraria
O Departamento Financeiro/Tesouraria é responsável pela gestão financeira da instituição. Para assuntos
relacionados com este departamento deve utilizar o email tesouraria@cip.edu.pt.
5.7.6.1 Competências
1. Assegurar os mapas mensais a enviar para a Tesouraria e Contabilidade;
2. Emitir os avisos de pagamento e controlar os recebimentos;
3. Gerir a Caixa;
4. Receber, classificar e enviar os documentos contabilísticos para a Contabilidade.

5.7.7 Refeitório
1. O refeitório do Colégio serve diariamente almoço aos Alunos.
2. Se por algum motivo o Aluno tiver restrições alimentares ou uma dieta especial, deverá trazer a refeição de
casa. O Encarregado de Educação deve informar a Auxiliar responsável pelos almoços.
3. O Refeitório é supervisionado durante o decurso do almoço por Colaboradores do Colégio que servem e
auxiliam às refeições.
4. Os Alunos devem permanecer sentados durante as refeições.
5. As regras e respetivos procedimentos relativos à conduta nos refeitórios são do conhecimento dos alunos e
encontram-se afixadas em local visível.
6. O incumprimento das regras pode implicar sanções adequadas ao tipo de incumprimento verificado e faixa
etária dos Alunos.
7. O almoço é gratuito.

5.7.8 Transportes
1. O Colégio dispõe de Serviço de Transporte para os Alunos de Odivelas, Lisboa e Laranjeiro.
2. Os autocarros do Colégio possuem licença para o transporte de crianças e a sua condução está a cargo de
motoristas certificados para o efeito. No transporte de crianças é assegurada, para além do motorista, a
presença de no mínimo um auxiliar.
3. Os itinerários (percursos, paragens e horários) são fixados no início de cada ano letivo em função das
inscrições e viabilidade na realização das rotas. O Colégio reserva-se ao direito de não realizar determinados
percursos para determinadas zonas.
4. O autocarro fará o transporte dos Alunos apenas dos locais acessíveis.
5. A utilização do serviço de transporte do Colégio implica a inscrição prévia e será limitada ao número de

Regulamento Interno 28

ESCOLA BÁSICA DA COMUNIDADE ISLÂMICA DE PALMELA

vagas.
6. Os Alunos de outras localidades, deverão deslocar-se ao Colégio pelos seus próprios meios de transporte.
7. O Serviço de Transporte é pago mensalmente juntamente com a propina, conforme estipulado no preçário
em vigor.
6. Quando o Aluno não vá utilizar o transporte por algum motivo de força maior, tal deve ser comunicado à
Secretaria do Colégio, a fim de proceder às alterações necessárias – esta comunicação deve ser feita pelo
menos até ao dia anterior.
8. O transporte do Colégio comporta somente duas voltas, uma ao início da manhã, com a recolha dos Alunos
na respetiva zona habitacional e outra ao final da tarde com a entrega dos Alunos na respetiva zona
habitacional.
5.7.8.1 Conduta a seguir nos Autocarros do Colégio
1. Enquanto aguardam ou são transportados nos autocarros do Colégio, os Alunos devem ter uma conduta de
acordo com as regras de bom comportamento.
2. Os Alunos devem aguardar a chegada dos autocarros nas paragens designadas no início do ano, onde
também devem sair no regresso a casa.
3. É considerado comportamento inaceitável casos de vandalismo, lutas, empurrões, linguagem não adequada
e recusa em cooperar com o condutor e/ou vigilante.
4. Tais comportamentos serão comunicados a qualquer elemento da Direção, que avaliará a situação, podendo
dar origem aos seguintes procedimentos:
1.ª Infração - O Encarregado de Educação será informado, pessoalmente ou através de carta, do sucedido.
2.ª Infração - O Encarregado de Educação será informado de que o seu educando deixará de utilizar o serviço
de transporte durante uma semana.
3.ª Infração - O Encarregado de Educação será informado de que o seu educando não poderá beneficiar do
serviço de transporte até final do ano letivo.
5. O Encarregado de Educação será responsável pelos prejuízos causados nos autocarros por comportamentos
inadequados ou atos de vandalismo do seu educando.
6. A marcação dos lugares é da exclusiva responsabilidade do condutor e do vigilante.
7. Os Alunos devem estar permanentemente sentados durante a viagem e com o cinto de segurança colocado.
Qualquer incidente causado por incumprimento do ponto 7, será da responsabilidade do Aluno em causa.
8. Assim que o autocarro inicia a sua viagem, não poderá parar durante o percurso, pelo que se verificar algum
atraso do Aluno, o respetivo Encarregado de Educação deverá transportá-lo até ao Colégio pelos seus próprios
meios.
9. A responsabilidade de supervisão dos Alunos por parte dos condutores e vigilantes, termina à chegada do
autocarro na paragem de destino (tolerância máxima de 10 minutos).
10. Os Encarregados de Educação deverão estar nas paragens para recolherem os Alunos atempadamente.
Deve haver uma atenção especial em trajetos com paragens intermédias.
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11. O motorista ou vigilante, reserva-se no direito de não autorizar a entrada de alunos que não estejam
devidamente fardados.
5.7.8.2. Transportes Particulares
1.

Os condutores de carros particulares não devem transportar outros Alunos, a não ser que estejam

autorizados pelo Encarregado de Educação dos mesmos; As autorizações deverão ser enviadas por carta
ou por email para secretaria@cip.edu.pt.
2.

Os condutores de transportes particulares devem ter especial cuidado à entrada e saída das

instalações da escola, no que diz respeito à velocidade e estacionamento dos seus veículos;
3.

A velocidade dentro das instalações deve ser a mínima;

4.

Algum acidente causado pelo desrespeito das normas estabelecidas, implica um processo legal de

acordo com a legislação em vigor;
5.

Os veículos devem ser estacionados fora das instalações da escola;
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5.8 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
5.8.1 Currículo Escolar
5.8.1.1 Cambridge Primary (Year 1 ao Year 6)
1. A tabela seguinte apresenta a ponderação para o cálculo da nota de cada período:
Ano

Componente Cognitiva

Componente Sócio-Afectiva

Year 1 ao 6

70%

30%

Primary Checkpoints
1. No final do Year 6, os alunos realizam o Primary Checkpoint nas disciplinas de English, Maths e
Science, onde são avaliados os conhecimentos desde o Year 1 ao Year 6.
2. Estes exames são de realização obrigatória, no período estipulado por Cambridge. Estes exames
têm um custo conforme explicado no ponto 5.10.8.1 – Preçário.
3. Os resultados destes exames são disponibilizados no final do ano lectivo, juntamente com um
relatório por turma e o relatório individual do aluno.
4. Para a interpretação dos relatórios dos Checkpoints, Cambridge disponibiliza um documento de
apoio que pode ser solicitado pelos Encarregados de Educação junto dos professores ou Direcção
Pedagógica.
Critérios de aprovação/retenção
1. O aluno não transitará se se verificar uma das seguintes condições:
•

Science e Maths com notas < D (50%);

•

English e Maths com notas < D (50%);

•

English e Science com notas < D (50%);

•

Ou quaisquer outras três disciplinas com notas < D (50%);

•

Não realizou os Checkpoints.

2. A nota final (excepto Year 6) é calculada da seguinte forma:
NF = ⅓ x 1ºP + ⅓ x 2ºP + ⅓ x 3ºP em que:
NF – Nota final
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3. A nota final do Year 6 é calculada da seguinte forma:
NF = 80% x NF_ANO + 20% x CKP em que:
NF_ANO – Nota final do ano (sem Checkpoint)
CKP – Nota do Checkpoint
NF_ANO – ⅓ x 1ºP + ⅓ x 2ºP + ⅓ x 3ºP
5.8.1.2 Cambridge Secondary 1 (Year 7 ao Year 9)
1. A tabela seguinte apresenta a ponderação para o cálculo da nota de cada período:
Ano

Componente Cognitiva

Componente Sócio-Afectiva

Year 7 ao 9

80%

20%

Checkpoints
1. No final do Year 9, os alunos realizam o Checkpoint nas disciplinas de English, Maths e Science,
onde são avaliados os conhecimentos desde o Year 7 ao Year 9.
2. Estes exames são de realização obrigatória, no período estipulado por Cambridge. Estes exames
têm um custo conforme explicado em Preçário.
3. Os resultados destes exames são disponibilizados no final do ano lectivo, juntamente com um
relatório por turma e o relatório individual do aluno.
4. Para a interpretação dos relatórios dos Checkpoints, Cambridge disponibiliza um documento de
apoio que pode ser solicitado pelos Encarregados de Educação junto dos professores ou Direcção
Pedagógica.
Critérios de aprovação/retenção
1. O aluno não transitará se se verificar uma das seguintes condições:
•

Science e Maths com notas < D (50%);

•

Portuguese e Maths com notas < D (50%);

•

Portuguese e Science com notas < D (50%);

•

English e Science com notas < D (50%);

•

English e Maths com notas < D (50%);

•

Ou quaisquer outras três disciplinas com notas < D (50%);

•

Não realizou os Checkpoints.
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2. A nota final (excepto Year 9) é calculada da seguinte forma:
NF = ⅓ x 1ºP + ⅓ x 2ºP + ⅓ x 3ºP em que:
NF – Nota final
4.

A nota final do Year 9 é calculada da seguinte forma:
NF = 60% x NF_ANO + 40% x CKP em que:
NF_ANO – Nota final do ano (sem Checkpoint)
CKP – Nota do Checkpoint (a nota é convertida para percentagem a partir da escala de Cambridge)
NF_ANO – ⅓ x 1ºP + ⅓ x 2ºP + ⅓ x 3ºP
Mock Tests
Os Checkpoints implicam a realização prévia de Mock Tests. Os Mock Tests indicam se o aluno irá
realizar os Checkpoints proposto pela escola ou como auto-proposto.
Os Mock Tests realizam-se nas seguintes épocas:
- Época de Maio/Junho: Mock Test entre Janeiro e Fevereiro (durante o 2º Período)
- Época de Out/Nov: Mock Test entre Maio e Junho (durante o 3º Período)
Nota de candidatura para realização dos Checkpoints
O aluno tem que obter uma nota igual ou superior a 50% nos Mock Tests para realizar os Checkpoints
proposto pela escola. Caso contrário, terá que realizar os Checkpoints como auto-proposto.
Época de Maio/Junho: NC = 0,5xNP1 + 0,45xNM + 0,05xSAP2 em que:
NC = Nota de candidatura
NP1 = Nota do 1º Período
NM = Nota do Mock Test
SAP2 = Componente sócio-afetiva do 2º Período até à data do Mock Test
Época de Out/Novembro: NC = 0,5x(NP1+NP2+NpP3) / 3 + 0,5xNM
NC = Nota de candidatura
NP1 = Nota do 1º Período
NP2 = Nota do 2º Período
NpP3 = Nota provisória do 3º Período (Não inclui a nota do mock test)
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NM = Nota do Mock Test
5.8.1.3 Cambridge Secondary 2 - IGCSE (Year 10 e Year 11)
1. O programa de IGCSE é desenvolvido em 2 anos (Year 10 e Year 11). No final do Year 11 os alunos
têm de completar 7 disciplinas para a conclusão do IGCSE e transição para o Cambridge Advanced
(AS/A Level). Os exames são enviados por Cambridge e avaliados pelo Cambridge Examination Board.
Os exames de Cambridge são avaliados consoante a seguinte escala:
G

F

E

D

C

B

A

A*

20 – 29%

30 – 39%

40 – 49%

50 – 59%

60 – 69%

70 – 79%

80 – 89%

90 – 100%

Consoante os resultados da tabela acima, é feita a correspondência na tabela classificativa de 8
pontos (em baixo).
Os critérios de conclusão do IGCSE são apresentados na tabela seguinte:

IGCSE

Nacional

A*

20

A

19

B

17

C

16

D

14

E

13

F

11

G

10
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A tabela (tabela classificativa de 8 pontos) acima apresentada encontra-se na Portaria nº 224/2006
(ANEXO VIII), sendo a nota mínima de transição de G e a máxima de A*.
2. Para efeitos de equivalência no ensino nacional, aplica-se a alínea b) da mesma portaria:
Portaria nº 224/2006 (ANEXO VIII)
b) É atribuída a equivalência ao 10º ano de escolaridade aos requerentes que obtenham classificações
entre A* e C na tabela classificativa de 8 pontos a 6 disciplinas do IGCSE, ou habilitação equivalente, o
que lhes permitirá ingressar no 11º ano do sistema português. Caso não tenham obtido estas
classificações, terão de se inscrever no 10º ano do sistema português.
3. No final do Year 10, é dada a equivalência do 9º ano conforme a tabela de percentagens
apresentada em cima, onde D é a nota mínima para transitar.
4. No final do Year 10, o aluno ficará retido se obtiver nota inferior a D (50%) a três ou mais
disciplinas.
5. Se no final do Year 11, o aluno não concluiu as 6 disciplinas de IGCSE (que dão equivalência ao 10º
ano) e pretende requerer na mesma a equivalência de estudos, a mesma é atribuida individualmente
por disciplina com a comparação dos programas curriculares.
6. Antes da inscrição para os exames de Cambridge, os alunos realizam os mock tests. Os mock tests
permitem avaliar se o aluno se encontra apto (se atingiu os resultados mínimos) para a realização dos
exames. Se o aluno não atingir os mínimos, a escola não o propõe a exame, embora o aluno se possa
candidatar como auto-proposto (ver condições no ponto 5.10.8.1 - Preçário).
7. A nota mínima para um aluno realizar os exames Cambridge é de D (50%). O cálculo da nota de
admissão a exame é efectuado da seguinte forma:
Os Mock Tests realizam-se nas seguintes épocas:
- Época de Maio/Junho: Mock Test em Fevereiro (durante o 2º Período)
- Época de Out/Nov: Mock Test em Junho (durante o 3º Período)
Nota de candidatura para realização dos exames Cambridge
O aluno tem que obter uma nota igual ou superior a 50% nos Mock Tests para realizar os exames
proposto pela escola. Caso contrário, terá que realizar os exames como auto-proposto.
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Época de Maio/Junho: NC = 0,5xNP1 + 0,45xNM + 0,05xSAP2 em que:
NC = Nota de candidatura
NP1 = Nota do 1º Período
NM = Nota do Mock Test
SAP2 = Componente sócio-afetiva do 2º Período até à data do Mock Test
Época de Out/Novembro: NC = 0,5x(NP1+NP2+NpP3) / 3 + 0,5xNM
NC = Nota de candidatura
NP1 = Nota do 1º Período
NP2 = Nota do 2º Período
NpP3 = Nota provisória do 3º Período
NM = Nota do Mock Test
10. O IGCSE tem dois níveis de exame: Core e Extended
Core – Nível básico; neste nível a nota máxima a atingir é C;
Extended – Nível avançado; neste nível a nota máxima a atingir é A*
11. Uma vez que os resultados dos exames de Cambridge da época de Maio/Junho são divulgados em
Agosto, as notas do final do ano lectivo são calculadas da seguinte forma:
NF_ANO = ⅓ x NP1 + ⅓ x NP2 + ⅓ x NP3
NF_ANO – Nota final
NP1 – Nota do 1º Período
NP2 – Nota do 2º Período
NP3 – Nota do 3º Período
Ano

Componente Cognitiva

Componente Sócio-Afectiva

Year 10 e 11

80%

20%

Após divulgação dos resultados dos exames de Cambridge, as notas internas são substituidas pelas
notas de exame.
5.8.1.4 Cambridge Advanced - AS/A LEVEL (Diploma AICE)
1. O programa de AS/A Level é desenvolvido em 2 anos (Year 12 e Year 13). No final do Year 13 os
alunos têm de completar 7 créditos (pontos) para a conclusão do A Level e obtenção do Cambridge
AICE Diploma. Os exames são enviados por Cambridge e avaliados pelo Cambridge Examination
Board.
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O Diploma AICE (Advanced International Certificate of Education)
A obtenção do Diploma AICE confere ao aluno a conclusão do ensino secundário no sistema nacional,
permitindo ao mesmo, candidatar-se ao Ensino Superior.
Sistema de créditos do AICE Diploma
AS Level – 1 crédito
A Level – 2 créditos
Para obter o AICE Diploma, o aluno tem que:
1) Estar aprovado em pelo menos 1 disciplina em cada um dos Grupos (1, 2 e 3) – Ver 3.1 – Oferta
Educativa;
2) Obter um total de 7 créditos (pontos), onde a disciplina de Global Perspectives & Research será de
carácter obrigatório.
Os exames de Cambridge são avaliados consoante a seguinte escala:
G

F

E

D

C

B

A

A*

20 – 29%

30 – 39%

40 – 49%

50 – 59%

60 – 69%

70 – 79%

80 – 89%

90 – 100%
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Consoante os resultados da tabela acima, é feita a correspondência conforme a tabela embaixo:
A Level

Pontos

AS Level

Pontos

A*

140

a

60

A

120

b

50

B

100

c

40

C

80

d

30

D

60

e

20

E

40

A pontuação final será o somatório dos pontos AS e A Level e será mencionado no Diploma AICE (Ver
tabela embaixo).
Pontuação

AICE Diploma

360 a 420

AICE Diploma with Distinction

250 a 359

AICE Diploma with Merit

140 a 249

AICE Diploma at Pass Level

< 140

Sem direito a AICE Diploma
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A pontuação total é convertida numa escala de 0 a 20 valores pelo Ministério de Educação
(classificação que será atribuida no certificado de conclusão do ensino secundário em Portugal). Este
valor corresponderá à média final do ensino secundário.
Os exames AS/A Level têm a validade de 25 meses dentro dos quais as notas podem contar para a
obtenção do AICE. Os melhores resultados são contabilizados para o AICE Diploma. Fora desse prazo,
o aluno terá que repetir o exame.
4. Se no final do Year 13, o aluno não concluiu o ensino secundário e pretende requerer na mesma a
equivalência de estudos, a mesma é atribuida individualmente por disciplina com a comparação dos
programas curriculares.
5. Antes da inscrição para os exames de Cambridge, os alunos realizam os mock tests. Os mock tests
permitem avaliar se o aluno se encontra apto (se atingiu os resultados mínimos) para a realização dos
exames. Se o aluno não atingir os mínimos, a escola não o propõe a exame, embora o aluno se possa
candidatar como auto-proposto (ver condições no ponto 5.10.8.1 - Preçário).
6. A nota mínima para um aluno realizar os exames Cambridge é de D (50%). O cálculo da nota de
admissão a exame é efectuado da seguinte forma:
Os Mock Tests realizam-se nas seguintes épocas:
- Época de Maio/Junho: Mock Test em Fevereiro (durante o 2º Período)
- Época de Out/Nov: Mock Test em Junho (durante o 3º Período)
Nota de candidatura para realização dos exames Cambridge
O aluno tem que obter uma nota igual ou superior a 50% nos Mock Tests para realizar os exames
proposto pela escola. Caso contrário, terá que realizar os exames como auto-proposto.
Época de Maio/Junho: NC = 0,5xNP1 + 0,45xNM + 0,05xSAP2 em que:
NC = Nota de candidatura
NP1 = Nota do 1º Período
NM = Nota do Mock Test
SAP2 = Componente sócio-afetiva do 2º Período até à data do Mock Test
Época de Out/Novembro: NC = 0,5x(NP1+NP2+NpP3) / 3 + 0,5xNM
NC = Nota de candidatura
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NP1 = Nota do 1º Período
NP2 = Nota do 2º Período
NpP3 = Nota provisória do 3º Período
NM = Nota do Mock Test
Após divulgação dos resultados dos exames de Cambridge, as notas internas são substituidas pelas
notas de exame.
10. Todo o processo de exames de Cambridge é coordenado pelo Cambridge Examination Board e o Exam
Officer (Membro da Direcção Pedagógica da escola).
O regulamento de todo o processo de exames de Cambridge, desde as inscrições, pagamentos, transporte,
segurança e certificados, encontra-se definido em regulamento próprio.
Em todas as épocas de exame, em datas aleatórias, a escola recebe a visita de um Inspector nomeado pelo
Cambridge Examination Board que vem verificar se o processo de exames está a ser conduzido de acordo com
as normas estabelecidas.
11. Os resultados dos exames Cambridge da época de Maio/Junho são divulgados em meados de Agosto e os
da época de Outubro/Novembro em meados de Janeiro.

5.8.2 Currículo Moral e Religioso
5.8.2.1

Maktab (Primary)
Componente Cognitiva

Componente Sócio-Afectiva

70%

30%

A componente cognitiva é composta da seguinte forma:
50% (avaliação interna) + 20% (avaliação externa)
A componente sócio-afetiva é composta da seguinte forma:
10% (comportamento) + 10% (participação/empenho) + 10% (dedicação em casa)
NF = ⅓ 1ºP + ⅓ 2ºP + ⅓ 3ºP em que:
NF – Nota final
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5.8.2.2

Fadhilah (Secondary 1)
Componente Cognitiva

Componente Sócio-Afectiva

80%

20%

NF = ⅓ 1ºP + ⅓ 2ºP + ⅓ 3ºP em que:
NF – Nota final
Critérios de aprovação/retenção
O aluno ficará retido se não for aprovado a uma combinação de 2 ou mais disciplinas (excepto a
disciplina de Tajwid). A disciplina de Tajwid não conta para efeitos de retenção. Por exemplo, se o
aluno tiver nota negativa a uma disciplina + Tajwid não ficará retido.
5.8.2.3

Fádhil (Secondary 2)
Componente Cognitiva

Componente Sócio-Afectiva

80%

20%

NF = ⅓ 1ºP + ⅓ 2ºP + ⅓ 3ºP em que:
NF – Nota final
Critérios de aprovação/retenção
O aluno ficará retido caso obtenha uma nota final (média de todas as disciplinas) inferior a 50% (NF <
50%)

5.8.3 Critérios Gerais considerados na avaliação – Progressão e Retenção de alunos
É da responsabilidade da Direcção Pedagógica definir os critérios seguintes:
1.

Aproveitamento;

2.

A adequação do desenvolvimento psicológico, sócio-afectivo e moral do aluno à sua idade (relação

com os colegas, professores e funcionários da escola; interesses; autonomia; receptividade; abertura;
preserverança; etc.);
3.

Atenção, interesse e empenho demonstrados pelo aluno nas actividades lectivas;

4.

Nível de participação e empenho nos projectos curriculares;

5.

Pontualidade;
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6.

Níveis de iniciativa, comunicação e criatividade;

7.

Progresso realizado;

8.

Idade biológica do aluno, no caso de ser superior à idade normal de frequência;

5.8.4 Retenção de alunos – O que fazer a seguir?
1.

Em situação de retenção, compete ao Conselho de Turma elaborar um relatório que identifique as

aprendizagens não realizadas pelo aluno, as quais devem ser consideradas na elaboração do projecto
curricular da turma em que o referido aluno venha a ser integrado no ano lectivo seguinte;
2.

Deve ser elaborado o plano de acompanhamento, que corresponde a um conjunto de actividades

concebidas no âmbito curricular que incidem nas disciplinas em que o aluno não adquiriu as competências
essenciais com vista à prevenção de situações de retenção repetida;
3.

O plano de acompanhamento é elaborado pelo Conselho de Turma e aprovado pela Direcção

Pedagógica para ser aplicado no ano escolar seguinte;
4.

O plano de acompanhamento é planeado, realizado e avaliado, quando necessário, em articulação

com outros técnicos de educação, envolvendo os Encarregados de Educação dos alunos e os alunos;
5.

Na tomada de decisão acerca de uma segunda retenção no mesmo ano, deve ser envolvido o

Conselho de Turma, a Direcção Pedagógica e ouvido o Encarregado de Educação.

5.8.5 Revisão dos resultados de avaliação
1.

As decisões decorrentes da avaliação de um aluno no final do ano lectivo, podem ser objecto de um

pedido de revisão, dirigido pelo Encarregado de Educação à Direcção Pedagógica no prazo de três dias a
contar da data de afixação das pautas;
2.

O Conselho deTurma deverá proceder, no prazo máximo de cinco dias úteis após a recepção do

pedido de revisão, à análise do mesmo, tomando a decisão que achar conveniente – confirmando ou
modificando a avaliação final;
3.

A decisão referida no número anterior deve, no prazo de cinco dias, ser submetida à ratificação da

Direcção Pedagógica.
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5.9 PROCEDIMENTOS GERAIS
5.9.1 Informações
1. As informações do interesse dos Alunos serão afixadas em local visível, depois de aprovadas pela Direção ou
Direção Pedagógica.
2. Quaisquer informações escritas ou cartazes não relacionados com as atividades do Colégio, deverão ter a
aprovação e a respetiva assinatura da Direção ou da Direção Pedagógica, antes de serem afixadas.
3. A escola dispõe da plataforma eCommunity para comunicação exclusiva entre Professores, Encarregados de
Educação e Alunos.
4. A escola poderá divulgar informação pertinente para a comunidade educativa em geral, através da página
do Facebook mediante autorização prévia da Direcção ou Direcção Pedagógica.

5.9.2 Alteração de moradas, números de telefone e endereço de email
1.

Qualquer alteração de morada, número de telefone ou endereço de e-mail deverá ser comunicada,

com a maior brevidade, à Secretaria.
2.

Os números de telefone a usar em casos de emergência devem estar sempre actualizados.

5.9.3 Acidentes e casos de doença
1.

Qualquer acidente que ocorra dentro dos limites geográficos do Colégio deve ser imediatamente
relatado a um colaborador do colégio, que atuará em conformidade com a gravidade da situação.

2.

Em caso de doença ou emergência, o Encarregado de Educação será contactado pelos Directores de
Turma ou por outro colaborador do Colégio.

3.

Em situações de doença (que não acidente ou emergência, não havendo lugar a transporte para um
hospital ou clínica), o Encarregado de Educação (ou alguém por ele autorizado) é responsável por se
dirigir com a maior brevidade possível à escola e levar o Aluno, resguardando-o e salvaguardando os
colegas.

5.9.4 Comprovativo médico após situações de doença
1.

Nos casos de doença contagiosa ou potencialmente contagiosa, tendo o Aluno estado ausente,
devem os Pais/Encarregados de Educação apresentar comprovativo médico em como o Aluno está
apto para regressar à escola e já não existe risco de contágio aos colegas.
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5.9.5 Seguro Escolar
1.

Em caso de acidente, o seguro escolar será imediatamente acionado, tendo como âmbito de
cobertura: os acidentes ocorridos no trajeto entre a casa e a escola, nas instalações do Colégio, bem
como em deslocações de estudo ou ainda noutras deslocações autorizadas, incluindo os locais
pertencentes a entidades alheias, em Portugal, quer no desenvolvimento de atividades escolares quer
extra-escolares dos Alunos, pelo período de 24 horas durante todo o ano letivo. Inclui cobertura de
situações de intoxicação alimentar, desde que esta seja da responsabilidade do Colégio.

2.

Todos os Alunos beneficiam deste seguro escolar, o qual é pago no ato de inscrição, referente ao ano
lectivo em causa.

3.

4.

Os limites de cobertura, à data, são os seguintes:
COBERTURAS

CAPITAL

Invalidez Permanente

10.000,00€

Despesas de Tratamento

2.000,00€

Responsabilidade Civil dos Alunos

5.000,00 €

Sempre que algum Aluno se lesione na escola e como consequência tenha de ser observado
clinicamente, é obrigatória a respetiva comunicação à Secretaria.

5.

O incumprimento destes procedimentos conduzirá ao não reconhecimento da situação por parte do
seguro escolar e consequente não pagamento de despesas.

6.

O seguro escolar não inclui danos com óculos, próteses e aparelhos dentários.
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5.9.6 Administração de medicamentos
1. Os Pais ou Encarregados de Educação deverão, no início do ano letivo, autorizar por escrito a administração
de medicamentos a utilizar em situações de emergência ocasionais.
2. Caso haja contraindicações quanto aos medicamentos, deverão estar disponíveis os medicamentos que se
tomam habitualmente com a devida autorização para os tomar.
3. Outros medicamentos só serão administrados durante o horário do Aluno e em situações imprescindíveis,
desde que acompanhados da fotocópia da respetiva receita médica.

5.9.7 Perdidos e Achados
1. Todos os objectos encontrados nas salas de aula ou outros espaços do Colégio serão guardados, até ao final
do período letivo, podendo ser reclamados. Findo o ano letivo, a escola reserva-se o direito de dar destino a
estes objetos, podendo realizar a sua distribuição pelos Alunos mais carenciados ou por instituições de cariz
solidário.
2. Os Alunos não devem trazer para a escola telemóveis, elevadas somas de dinheiro, objetos valiosos,
videojogos ou outros aparelhos electrónicos.
3. A escola não se responsabiliza por quaisquer objetos valiosos cuja guarda não lhe seja expressamente
confiada.

5.9.8 Convívio entre Alunos
A escola respeita a privacidade, a diversidade cultural e religiosa dos Alunos. Por esse motivo, fora das salas de
aula, os Alunos e Alunas devem respeitar os espaços de recreio e convívio. Como tal, os Alunos do currículo de
Primary, as Alunas e Alunos dos Year 7, 8, 9, 10, IGCSE e A Levels têm as zonas de convívio devidamente
delimitadas para as actividades de lazer, tais como leitura, jogos didáticos, escrita e desenho.
5.9.8.1 Salas de aula
O diálogo entre alunos e alunas em ambiente de aula é permitido desde que seja efectuado no âmbito dos
conteúdos disciplinares sob supervisão do docente.
5.9.8.2 Recreio
Os espaços de recreio para os alunos e alunas encontra-se devidamente delimitado e é do conhecimento dos
mesmos. Estes espaços devem ser respeitados ao máximo. O alunos não devem invadir o espaço de recreio
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das alunas e vice-versa.
5.9.8.3 Transportes
Nos transportes, os lugares reservados aos alunos e alunas encontra-se devidamente delimitado. As regras as
respeitar são as mesmas conforme definidas nos pontos 3.9.8.1 e 3.9.8.2.

5.9.9 Transferência de estabelecimento de ensino
O processo de transferência do Aluno para o ensino público/privado ou para o estrangeiro, dependem da
regularização da situação escolar do mesmo. Se tiver dívidas por regularizar ou o processo do contrato simples
incompleto, o processo de transferência ficará pendente mediante a resolução dessa situação.
Para todos os efeitos, o pedido de transferência do Aluno deverá ser feito nas condições descritas em 5.9.9.1
ou 5.9.9.2.
5.9.9.1 Para o Colégio
1. O Aluno que queira pedir transferência para o Colégio, deve efetuar o pedido na sua
escola de residência.
2. O Colégio recebe o pedido de transferência e mediante a existência de vaga, solicita o
processo do aluno através de um ofício por fax ou email.
3. Alunos oriundos do estrangeiro devem sempre fazer a entrega dos certificados de
conclusão da escolaridade no país de origem.
4. Todo o restante processo será em conformidade com o que se encontra explicado no
ponto 5.5.2.
5.9.9.2 Para o ensino público/privado (nacional)
1. O Aluno que queira pedir transferência para o ensino público, deve efetuar o pedido de
transferência no Colégio.
2. Mediante a existência de vaga na escola de destino, o Colégio recebe o ofício e dá
deferimento mediante o envio do processo individual do Aluno.
3. O Colégio emite um certificado de frequência ou de conclusão do respetivo ano de
escolaridade, cuja validade será certificada pelo Departamento de Equivalências do
Ministério de Educação.
4. A certificação da equivalência só é solicitada ao Ministério de Educação pela escola de
destino do Aluno.
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5.9.9.3 Para o ensino estrangeiro
1.

O Encarregado de Educação deverá assinar um termo de responsabilidade em minuta
própria em como irá residir no estrangeiro, pelo que requer um certificado de habilitações
do Aluno.

2.

Dependendo dos requisitos da escola de destino, a mesma irá contactar o Colégio que irá
fornecer a informação ou documentação necessária através dos meios ao seu dispor.

5.9.9.4 Acesso ao Ensino Superior
1. A obtenção do Diploma AICE, garante ao Aluno a conclusão do ensino secundário.
2. Nestas condições, o Aluno poderá candidatar-se ao ensino superior mediante a apresentação dos
seguintes documentos no Colégio:
•

Requerimento de equivalências (minuta disponibilizada pelo Colégio);

•

Fotocópia do documento de identificação;

•

Diploma AICE.

3. O Colégio dará entrada dos respetivos documentos no Ministério de Educação, que por sua vez
emitirá o Certificado para efeitos de candidatura ao ensino superior e o Certificado de
Equivalência do secundário.
4. Para efeitos de substituição das provas de ingresso, o Aluno deverá apresentar na DGES (Direcção
Geral do Ensino Superior), os certificados de Cambridge que referem as disciplinas de AS e/ou A
Levels.
5. Algumas instituições de ensino superior privado, requerem o preenchimento do modelo A-20 para
a substituição das provas de ingresso pelas disciplinas de AS e/ou A Levels.
6. Para se manter actualizado relativamente a este processo, o candidato deve consultar
periódicamente a página electrónica da DGES em: http://www.dges.mctes.pt - Ensino Superior/
Substituição de Provas de Ingresso – Exames Estrangeiros

5.9.10 Contactos entre Alunos e Pais/Encarregado de Educação
1. Os Pais ou Encarregados de Educação devem evitar contactar os seus filhos durante o período de
aulas/atividades, uma vez que os mesmos se encontram em segurança dentro do Colégio, não se julgando tal
contacto ser benéfico para o desenvolvimento da autonomia do Aluno.
2. Os contatos com os Alunos devem ser realizados através dos telefones do Colégio.
3. Nenhum telefone existente em qualquer gabinete ou sala poderá ser usado pelos Alunos sem a autorização
de um Colaborador do Colégio.
4. Qualquer Aluno poderá usar o telefone da Secretaria mediante autorização prévia da Direcção de Turma ou,
na sua ausência, da Direção Pedagógica.
5. Os Alunos não deverão ser chamados para atender chamadas telefónicas durante o período letivo e só
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serão dadas mensagens em casos urgentes.
6. Os Encarregados de Educação deverão informar-se junto da Secretaria ou do Diretor de Turma acerca da
hora em que, em caso de necessidade, podem contactar o seu educando, a fim de evitar perturbar o normal
funcionamento das atividades letivas.
7. Qualquer assunto a ser tratado por um Aluno que o obrigue, para o efeito, a sair da sala de aula, implica
efeitos negativos para o Aluno pelo que estas interrupções são da exclusiva responsabilidade dos Pais e/ou
Encarregado de Educação que as provoquem.

5.9.11 Utilização de Telemóveis
1. É expressamente proibido o uso e exibição de telemóveis dentro das salas de aula, salas de estudo, durante
as visitas de estudo e refeitório.
2. Caso o aluno traga o telemóvel, deverá entregá-lo ao responsável do transporte e recolhê-lo no regresso. Os
alunos que vêm em transporte privado, devem entregar o equipamento na recepção.
4. Não é permitida a captação e divulgação de imagens de salas de aula ou outros espaços do Colégio, bem
como de outros Alunos, professores ou colaboradores do Colégio.
5. Os Alunos que desrespeitarem estas regras e/ou forem vistos a utilizar telemóveis dentro do espaço escolar,
serão penalizados com a apreensão do telemóvel até ao final do ano letivo, sendo o mesmo restituído ao
aluno na presença do Encarregado de Educação.
6. A utilização de telemóveis pode ser permitida por um professor ou colaborador do Colégio em situações que
estes entendam como excecionais.

5.9.12 Utilização de computadores portáteis e tablets
Os computadores portáteis assim como os tablets, são ferramentas úteis para o processo de ensino e
aprendizagem. Como tal, é permitida a utilização dos mesmos nas seguintes condições:
a)

Durante as aulas desde que devidamente controladas pelo professor;

b) Na presença de um adulto;
1.

Não é permitida a utilização de computadores portáteis ou tablets nos recreios sem a permissão ou
presença de um colaborador do Colégio. Numa primeira vez, o aluno será advertido para desligar e
guardar o equipamento, mas à segunda vez o mesmo será apreendido.

2.

Assim que for detectada má utilização deste tipo de equipamento, desde o acesso a websites não
autorizados, captação ou divulgação de fotografias, o mesmo será apreendido e o Encarregado de
Educação será imediatamente informado.

3.

A captação e/ou divulgação indevida de imagens/vídeo será tratada conforme o artigo 79 do Código
Civil.
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4.

A escola não se responsabiliza por danos ou perdas de computadores portáteis ou tablets que
porventura os Alunos tenham emprestado a terceiros.

5.9.13 Contratos de Desenvolvimento e Contratos Simples
1. As famílias podem candidatar-se ao Subsídio do Ministério de Educação, com o qual o Colégio celebrou um
Contrato de Desenvolvimento (Pré-Escolar) e Contrato Simples (Ensino Básico e Secundário).
2. A validade da candidatura está sujeita à entrega dos documentos solicitados pela escola, dentro dos prazos
estabelecidos e que sejam divulgados.
3. A escola reserva-se no direito de renovar ou não a matrícula com os Alunos que carecem do Subsídio do
Ministério de Educação e que ainda assim não entreguem os documentos necessários dentro dos prazos
estabelecidos.
4. O processo individual do Aluno para o contrato simples e de desenvolvimento contém:
•

Comprovativo do agregado familiar carimbado na Junta de Freguesia da área de residência (modelo
8);

•

Fotocópia da declaração de IRS;

•

Fotocópia da nota de liquidação de IRS;

•

Fotocópia de recibo da renda de casa devidamente preenchido (morada, identificação e n.º de
contribuinte do senhorio),- Se for arrendada ou

•

Comprovativo de declaração da entidade financiadora do empréstimo (banco) referindo esta
obrigatoriamente a morada e que o mesmo se destina à aquisição de habitação própria e
permanente.

•

Modelo 7 (preenchido pelo Colégio) assinado pelo Encarregado de Educação.

•

Termo de responsabilidade assinado pelo Encarregado de Educação em como não recebe
comparticipação de nenhuma outra entidade além do Ministério de Educação para apoio no
pagamento das propinas.

5.10 NORMAS ESPECÍFICAS
5.10.1 Manuais e Material Escolar
1. Cada Aluno é responsável pelos seus manuais e restante material escolar.
2. No final de cada ano letivo, a escola informa os Encarregados de Educação sobre a lista de manuais
adotados e dos materiais necessários para os Alunos no ano letivo seguinte. Durante o ano letivo, poderá
existir necessidade de outros materiais (ou reposição dos mesmos), sendo os Encarregados de Educação
informados novamente.
3. Cada Aluno deverá ter, em cada aula, o material necessário. É da responsabilidade dos Encarregados de
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Educação que os Alunos possuam e sejam portadores dos manuais escolares e restante material escolar
necessário às atividades letivas diárias.
4. No Secondary 1, IGCSE e A Levels, a falta do material necessário às atividades letivas de uma aula
origina a marcação de uma falta de material. A acumulação de 3 faltas de material origina faltas de presença
de acordo com o ponto 6.5, ponto deste Regulamento.
5. Todo o material deverá estar em condições aceitáveis de utilização e devidamente identificado pelos Pais ou
Encarregado de Educação.

5.10.2 Trabalhos de Grupo
1. Os trabalhos de grupo são da responsabilidade de todos os membros do grupo, devendo por isso cada Aluno
cumprir as tarefas que lhe sejam destinadas.
2. Os trabalhos de grupo terão sempre um objetivo definido e estarão sempre relacionados com os conteúdos
programáticos ou relacionados com Educação para a Cidadania.
3. Deverão ser efetuados, sempre que possível, durante os períodos letivos e na escola.
4. Todos os trabalhos deverão ser devolvidos aos Alunos com a anotação da avaliação feita pelo Professor.
5. Trabalhos de grupo a serem realizados fora do Colégio, deverão ser enviados para o fim de semana para que
os Alunos tenham o acompanhamento e supervisão de um adulto.
6. Se por questões de distância não for fácil o encontro de um grupo de trabalho, devem-se criar condições de
partilha e de comunicação entre os membros através de ferramentas de colaboração online.

5.10.3 Trabalhos de Casa
1. Por princípio, as atividades de aprendizagem desenvolvidas na escola dentro das horas letivas devem ser
reforçadas diariamente.
2. Os trabalhos de casa têm como principal objetivo a sistematização de aprendizagens significativas,
permitindo ao Aluno disciplinar-se, criar autonomia e responsabilidade.
3. Os trabalhos de casa podem variar, dependendo do grau de ensino em que o Aluno se encontra, dos
conteúdos disciplinares lecionados e também do plano individual de estudo do Aluno.
4. A marcação dos trabalhos de casa deve ser coordenada entre os currículos escolar e religioso de forma a ter
em conta a carga horária, os períodos de exames e distância entre a casa dos Alunos e a escola.

5.10.4 Visitas de Estudo
1. As visitas de estudo são prolongamentos da atividade letiva fora do Colégio. Previstas no Plano Anual de
Atividades, são consideradas indispensáveis para que os Alunos vivenciem aprendizagens significativas.
2. Os Encarregados de Educação serão informados, com antecedência, do local de cada visita de estudo bem
como do valor a pagar, quando aplicável (informação enviada através da plataforma eCommunity).
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3. A ausência do Aluno a uma visita de estudo implica a marcação de faltas de acordo com o horário.
4. O aluno que não se apresente com o uniforme escolar em condições, não poderá participar na visita de
estudo, sendo assinalada uma falta de material.
5. Durante as visitas de estudo, as regras relativamente ao transporte escolar mantêm-se.

5.10.5 Planos de apoio/recuperação
1. Por princípio, as atividades de aprendizagem desenvolvidas na escola dentro das horas letivas devem ser
reforçadas diariamente.
2. Os Alunos poderão ser convocados, pelo respetivo professor, para a realização de planos de recuperação
em certas disciplinas e em diferentes períodos do ano letivo.
3. A realização desses planos é obrigatória para os Alunos para ela selecccionados, sendo os Pais ou
Encarregado de Educação informados dos momentos em que se realizam.
4. É da responsabilidade do professor, com o conhecimento do Conselho de Turma, gerir o grupo de Alunos
seleccionados para os planos de recuperação, podendo excluir ou incluir algum aluno em qualquer altura do
ano letivo.
5. O incumprimento dos planos de recuperação pode originar a exclusão desse Aluno do plano e consequente
reprovação à disciplina.

5.10.6 Ocupação de Tempos Livres
A nossa oferta educativa a partir do ano letivo 2018/2019, inclui um serviço de Ocupação de Tempos Livres a
decorrer no recentemente criado ISP - MakerSpace.
A oferta é direcionada a todos os nossos alunos que não frequentam o Currículo de Ensino Religioso e as
atividades decorrerão entre as 14h15 e as 16h50, havendo lugar para um intervalo de convívio com os
restantes colegas a meio da tarde.
O Projeto Curricular do OTL é centrado em:
• Atividades e Desafios na Área de STEAM - Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics
• Pedagogia do Projeto - respeitando os interesses do alunos e com orientação do Professor
• Jogos Didáticos - direcionados para a aprendizagem e aquisição de competências
• Atividades complementares aos conteúdos lecionados em aula - Realização de TPC, revisões dos
conteúdos lecionados e esclarecimento de dúvidas.
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Este serviço tem um custo de 50€ e de momento é a única oferta destinada a alunos que não frequentem o
Currículo de Ensino Religioso.

5.10.7 Salão multiusos
1.

O salão multiusos encontra-se disponível para a realização de atividades indoor.

2.

Para todos os efeitos, equipara-se a uma sala de aula.

5.10.8 Alimentação
1.

Os alunos têm a permissão de partilhar o lanche, desde que respeitem as seguintes condições:
a.

Os alunos que não professem a religião islâmica, não devem distribuir alimentos que não
estejam de acordo com os preceitos islâmicos, nomeadamente: carne e alimentos que
contenham gordura animal, E 120 e gelatina nos seus ingredientes;

b.

Os alunos muçulmanos não devem distribuir aos alunos não muçulmanos alimentos que não
estejam de acordo com os preceitos da sua cultura e religião;

2.

Todos os colaboradores da escola podem e devem verificar se a alimentação distribuida se encontra

dentro das normas estabelecidas;
3.

Alimentos trazidos pelos alunos para consumo próprio e que não estejam de acordo com as normas

de higiene e segurança alimentar, são da exclusiva responsabilidade dos mesmos ou dos seus
Encarregados de Educação.
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5.10.9 Exames Cambridge – Exam Officer, Alunos e Docentes
1.

Os exames Cambridge são de caráter obrigatório.

2.

O calendário de exames é estipulado pelo Cambridge Examination Board.

3.

O calendário de exames pode implicar a realização dos mesmos em tempos não letivos (férias de

Natal, Páscoa, feriados municipais, nacionais ou religiosos).
4.

O Exam Officer é o responsável pela gestão e organização do processo de exames (inscrição de

alunos, receção de exames, nomeação de vigilantes, formação de vigilantes, gestão do calendário,
expedição de exames e controlo dos certificados).
5.

O regulamento de exames encontra-se estabelecido em documento próprio.

6.

Os Encarregados de Educação são informados acerca de todo o processo de exames através de

reuniões com a Direção Pedagógica e as Direções das respetivas turmas.
7.

Os alunos são informados acerca das regras em sessões de esclarecimento com os docentes das

respetivas disciplinas.
8.

As inscrições para a época de maio/junho são realizadas em fevereiro e para a época de

outubro/novembro em julho.
9.

Os Alunos são responsáveis por trazerem o material necessário à realização do exame, assim como o

documento de identificação.
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5.10.8.1 Preçário
A tabela de preços de Cambridge é actualizada anualmente pelo Cambridge Examination Board, pelo que
solicitamos a consulta do preçário na escola ou através do email info@cip.edu.pt.
5.10.8.2 Pagamento
1. O pagamento dos exames deve ser efectuado até à data referida na circular a ser enviada aos
Encarregados de Educação no período que antecede a inscrição dos exames;
2. O não pagamento implica a não inscrição do aluno no respectivo exame;
3. Inscrições ou alterações após a data limite estipulada pelo Cambridge Examination Board,
implicam o pagamento de uma taxa adicional conforme a tabela de Cambridge em vigor (a
consultar junto da escola).
4. O pagamento deverá ser efetuado através da referência multibanco constante na fatura de
exames.
5.10.8.3 Revisão de notas
1.

O aluno poderá solicitar uma revisão de notas dos exames de Cambridge. Para esse efeito,
deverá requerer a mesma junto da Direcção Pedagógica. As formalidades para o pedido de
revisão de notas, constam em regulamento próprio de Cambridge.

2.

O pedido de revisão de notas implica o pagamento a Cambridge de uma taxa de serviço.
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6. DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS DO COLÉGIO
A Educação no Colégio será mais efetiva se for produto de uma partilha entre Alunos, Pais ou Encarregados de
Educação, Docentes, não Docentes e Órgãos de Direção.
Alguns dos critérios que valorizam essa partilha efetiva, no sentido de melhorar a qualidade, são enunciados
nos pontos seguintes.

6.1 ALUNOS
6.1.1 Direitos
1. Participar na vida do Colégio.
2. Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro do Colégio.
3. Ver respeitada a confidencialidade dos dados constantes do seu processo individual, nomeadamente as de
natureza familiar.
4. Ser ouvido em todos os assuntos que lhe digam respeito pelos Professores, Directores de Turma e Órgãos
de Direção do Colégio.
5. Conhecer o Regulamento Interno.
6. Apresentar sugestões relativas ao funcionamento do Colégio.
7. Organizar e participar em iniciativas que promovam a sua formação e ocupação, dispondo, para tal, de
espaços adequados e em conformidade com a disponibilidade do momento.
8. Ser informado acerca do seu plano de estudos, programa e competências essenciais e critérios de avaliação
de cada disciplina.
9. Participar no processo de avaliação, nomeadamente, através dos mecanismos de auto e hetero-avaliação.
10. Ser informado sobre as normas de utilização de instalações específicas, designadamente Laboratório,
Instalações Desportivas, Salão multiusos e Refeitório.
11. Ser representado pelo Delegado e Subdelegado da Turma sempre que necessário.
12. Aos direitos constantes neste artigo, acrescem os previstos no artigo 7.º do Estatuto do Aluno e Ética
Escolar, de acordo com a Lei nº 51/2012, de 5 de setembro.

6.1.2 Deveres
1. Estudar, aplicando -se, de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e ao ano de escolaridade
que frequenta, na sua educação e formação integral;
2. Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das atividades
escolares;
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3. Seguir as orientações dos Professores relativas ao seu processo de ensino;
4. Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, em caso algum,
discriminar em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, idade, identidade de género, condição
económica, cultural ou social, ou convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas.
5. Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa;
6. Respeitar a autoridade e as instruções dos Professores e do Pessoal não Docente;
7. Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de todos os Alunos;
8. Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como nas demais
atividades organizativas que requeiram a participação dos Alunos;
9. Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade educativa, não praticando
quaisquer atos, designadamente violentos, independentemente do local ou dos meios utilizados, que atentem
contra a integridade física, moral ou patrimonial dos Professores, Pessoal não Docente e Alunos;
10. 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;
11. Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e espaços
verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos;
12. Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa;
13. Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do Encarregado de Educação ou da
Direção da escola ou quando o Aluno se encontra a cumprir/participar em atividades da turma ou da escola
que impliquem um diferente horário ou local;
14. Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes toda a colaboração;
15. Conhecer e cumprir o Estatuto do Aluno, as normas de funcionamento dos serviços da escola e o
Regulamento Interno da mesma, subscrevendo declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso
ativo quanto ao seu cumprimento integral;
16. Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas alcoólicas, nem
promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas;
17. Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos passíveis de
objetivamente perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou poderem causar danos físicos
ou psicológicos aos Alunos ou a qualquer outro membro da comunidade educativa;
18. Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, equipamentos,
programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas ou outras atividades formativas ou
reuniões de órgãos ou estruturas da escola em que participe, exceto quando a utilização de qualquer dos
meios acima referidos esteja diretamente relacionada com as atividades a desenvolver e seja expressamente
autorizada pelo Professor ou Direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso;
19. Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem autorização prévia
dos Professores ou 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 registada;
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20. 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 autorização do Diretor da
escola;
21. Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual;
22. Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à dignidade do espaço e à
especificidade das atividades escolares, no respeito pelas regras estabelecidas na escola;
23. Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em equipamentos ou
instalações da escola ou outras onde decorram quaisquer atividades decorrentes da vida escolar e, não sendo
possível ou suficiente a reparação, indemnizar os lesados relativamente aos prejuízos causados.

6.2 PESSOAL DOCENTE
6.2.1 Direitos
1. Participar no processo educativo.
2. Participar em ações de formação e ter acesso à informação necessária ao exercício da função educativa.
3. Usufruir de apoio técnico, documental e material.
4. Ver preservada a sua segurança na atividade profissional.
5. Fazer-se representar nos órgãos de gestão escolar.
6. Exprimir-se livremente, mas com respeito pela opinião dos outros.
7. Conhecer o Regulamento Interno.

6.2.2 Deveres
1. Contribuir para um bom ambiente de trabalho de todos os membros do Colégio.
2. Respeitar cada Aluno como pessoa.
3. Manter um efetivo ambiente de aprendizagem.
4. Revelar competência e auto-controlo.
5. Inspirar nos Alunos o desejo de um bom desempenho académico e social.
6. Levar os Alunos ao desenvolvimento da autodisciplina.
7. Ser assíduo e pontual em todas as atividades curriculares e não curriculares em que esteja envolvido.
8. Ser um bom exemplo de convivência para os Alunos.
9. Intervir, pedagogicamente, dentro e fora da sala de aula, face a situações incorretas.
10. Comunicar, atempadamente, aos Diretores de Turma, aos Órgãos da Direção e aos Encarregados de
Educação, as informações referentes aos Alunos.
11. Entregar aos Alunos as provas corrigidas no prazo máximo aconselhável de quinze dias.
12. Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos Alunos e respetivas famílias.
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13. Cooperar com os restantes intervenientes do processo educativo, na deteção da existência de casos de
Alunos com problemas educativos.
14. Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno.
15. Contribuir para os objetivos estratégicos do Colégio, definidos pela equipa de gestão.
16. Planificar e cumprir com os programas das disciplinas ou atividades, validar resultados e propor melhorias
ou correções.

6.3 PAIS OU ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
6.3.1 Direitos
1. Informar-se sobre os assuntos relevantes do processo educativo dos seus educandos.
2. Cooperar com os outros membros do Colégio.
3. Conhecer o Regulamento Interno.
4. Conhecer os direitos e deveres do seu educando.
5. Colaborar com os Professores no âmbito do ensino/ aprendizagem do seu educando.

6.3.2 Deveres
1. Fomentar, junto dos seus educandos, o respeito por todos os membros do Colégio.
2. Valorizar, junto dos seus educandos, a autoridade e o trabalho dos Professores.
3. Reforçar, junto dos seus educandos, o cumprimento das suas responsabilidades.
4. Encorajar os seus educandos a darem sempre o seu melhor.
5. Conhecer o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o Regulamento Interno do Colégio e subscrever, fazendo
subscrever igualmente aos seus filhos e educandos, a declaração anual de aceitação do mesmo e de
compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral.
6. Dialogar com a Direção e com os Diretores de Turma, sempre que necessário, em horário disponível para o
efeito.
7. Alertar os Diretores de Turma para quaisquer situações ou incidentes que envolvam o seu educando.
8. Justificar, em tempo útil, as faltas de presença registadas.
9. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos deveres de assiduidade, pontualidade e correção do seu
educando.
10. Indemnizar a escola relativamente a danos patrimoniais causados pelo seu educando.
11. Responsabilizar-se financeiramente por danificação intencional de material pertencente a qualquer um dos
membros do Colégio.
12. Garantir o cumprimentos dos horários, assegurando a pontualidade do Educando.
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6.4 PESSOAL NÃO DOCENTE
6.4.1 Direitos
1. Ser tratado com correção e respeito por qualquer membro do Colégio.
2. Participar em ações de formação.
3. Ter acesso às informações necessárias ao exercício da sua função.
4. Conhecer o Regulamento Interno.
5. Participar no processo educativo.
6. Ver preservada a sua segurança na atividade profissional.

6.4.2 Deveres
1. Colaborar no acompanhamento e integração dos Alunos na comunidade educativa, incentivando o respeito
pelas regras de convivência e promovendo um bom ambiente educativo.
2. Ser um bom exemplo de convivência para os Alunos.
3. Orientar a permanência dos Alunos nas instalações escolares.
4. Participar à Direcção de Turma, ou a quem a substitua, qualquer falta grave dos Alunos.
5. Assegurar o funcionamento das instalações, não as abandonando exceto por indicação
de uma chefia.
6. Realizar outras tarefas no âmbito das suas competências, sempre que as necessidades e os serviços o
justifiquem.
7. Não assumir atitudes discriminatórias em relação a qualquer elemento do Colégio.
8. Garantir a confidencialidade da informação pela qual é responsável.
9. Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno.
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6.5 REGIME DE ASSIDUIDADE DOS ALUNOS
6.5.1 Regime de Assiduidade
O dever de assiduidade implica não só a presença do Aluno na sala de aula e demais locais onde se desenvolva
o trabalho escolar, mas também uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada, de acordo
com a idade do Aluno, ao processo de ensino e aprendizagem.
1. A frequência regular das aulas é um pré-requisito para o sucesso escolar. Os Alunos devem ser pontuais e
assíduos, no sentido de criarem hábitos de trabalho, sentido de responsabilidade e não inviabilizar a sua
aprendizagem e avaliação.
2. A ausência dos Alunos a qualquer atividade incluída no seu horário e/ou proposta pelo Colégio implica a
marcação de falta.
3. Os Alunos devem apresentar-se na sala de aula logo após o toque/hora de entrada, havendo uma tolerância
de 10 minutos no primeiro tempo da manhã.
4. Aos Alunos que sistematicamente cheguem atrasados ao 1.º tempo letivo e, após terem sido avisados os
respetivos Encarregados de Educação, poderá ser vedada a entrada na aula a partir das 8h40m.
5. O limite de faltas injustificadas a considerar, em qualquer disciplina, corresponde ao dobro do número de
tempos semanais nos Year 7 ao A Levels e a 10 dias seguidos nos Year 1 ao Year 6. (Estatuto do Aluno – Lei nº
51/2012 de 5 de Setembro)
6. Sempre que o Aluno faltar, deve apresentar a justificação ao Diretor de Turma/ Titular de Turma.
7. A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos restantes casos,
até ao terceiro dia útil subsequente à verificação da mesma.
8. O Diretor de Turma ou Professor Titular de Turma pode solicitar aos Pais ou Encarregado de Educação, os
comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da falta.
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6.5.2 Faltas Justificadas
Consideram-se faltas justificadas:
Motivo

Procedimento

1 – Doença ou acidente

Até 3 dias: justificativo de Encarregado de Educação
ao Diretor de Turma até ao 3º dia útil após a falta.
Mais de 3 dias: entregar ao Diretor de Turma o
respetivo atestado médico

2 – Consulta médica

Entregar documento justificativo ao Diretor de Turma

3 – Morte de familiar

Entregar documento justificativo ao Diretor de Turma

4 – Nascimento de irmão

Durante o dia de nascimento e dia posterior.
Entregar documento justificativo ao Diretor de Turma

5 – Ato decorrente de religião

Desde que o ato não possa efetuar-se fora do período
das atividades letivas e corresponda a uma prática
comummente reconhecida como prática da religião
em causa.

6 – Cumprimento de obrigações legais

Entregar documento justificativo ao Diretor de Turma

NOTA IMPORTANTE: Em caso de falta em dia de avaliação sumativa, o aluno apenas poderá realizar a mesma
noutro dia se, por motivo de doença, apresente um comprovativo médico, ou em caso de cumprimento de
obrigação legal (convocatória expressa de organismos do Estado) que não possa ser cumprida noutro dia.

6.5.3 Faltas Injustificadas
1. Falta cuja justificação não seja entregue ou seja entregue fora do prazo.
2. Falta cuja justificação não seja aceite. (A não aceitação da justificação apresentada deve ser devidamente
fundamentada).
3. Atraso sistemático ao primeiro tempo da manhã e/ou da tarde. À 3ª falta conta como falta de presença.
4. Faltas resultantes da acumulação de faltas de material. Assim, e a partir da terceira falta de material
injustificada, por período, na mesma disciplina, o Professor da disciplina fará corresponder, para todos os
efeitos legais, a uma falta de presença e informa o Diretor de Turma.
5. Faltas de presença por ordem de saída da sala de aula ou de medida disciplinar sancionatória.
6. Falta a alguma das aulas, estando o Aluno no Colégio, desde que não esteja a participar numa atividade
autorizada.
7. As faltas injustificadas são comunicadas aos Pais ou Encarregado de Educação pelo Diretor de Turma ou
Professor Titular de Turma, no prazo máximo de 3 dias úteis, pelo meio que for considerado como o mais
expedito.
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6.5.4 Faltas e Dispensas na Disciplina de Educação Física ou de outra atividade física
1. É considerada falta de material o não uso do equipamento de Educação Física do Colégio. A acumulação de
3 faltas deste tipo origina uma falta de presença injustificada, de acordo com o ponto 5.10.1, ponto 4.
2. A dispensa da atividade física, durante uma aula, só poderá ser concedida mediante a apresentação de uma
informação, por escrito, assinada pelo Encarregado de Educação. Esta informação deverá ser entregue ao
Professor de Educação Física, no dia da aula a que se refere.
3. Para períodos de dispensa da atividade física superiores a duas aulas, deverá ser apresentada uma
declaração médica.
4. A dispensa da atividade física só liberta o Aluno da prática do exercício físico, sendo o mesmo obrigado a
estar presente na aula onde lhe será proposto outro tipo de atividade, nomeadamente, fichas formativas
sobre as matérias lecionadas.

6.5.5 Excesso Grave de Faltas
1. No Primary (Year 1 ao Year 6), o Aluno não pode dar mais de 10 faltas injustificadas seguidas ou
interpoladas.
2. Nos restantes níveis de ensino, as faltas injustificadas não podem exceder o dobro do número de tempos
letivos semanais, por disciplina.
3. Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os Pais ou Encarregados de Educação são
convocados à escola, pelo meio mais expedito, pelo Diretor de Turma ou pelo Professor Titular de Turma.
4. A notificação referida no número anterior deve alertar para as consequências da violação do limite de faltas
injustificadas e procurar encontrar uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de
assiduidade.
5. 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 Crianças e Jovens deve
ser informada do excesso de faltas do Aluno, assim como dos procedimentos e diligências até então adotados
pela escola e pelos Pais ou Encarregados de Educação, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a
sua falta de assiduidade.

6.5.6 Efeito da Ultrapassagem do Limite de Faltas Injustificadas
1. A ultrapassagem dos limites de faltas injustificadas constitui uma violação dos deveres de frequência e
assiduidade e obriga o Aluno faltoso ao cumprimento de medidas de recuperação e ou corretivas específicas,
podendo ainda conduzir à aplicação de medidas disciplinares sancionatórias.
2. O previsto no número anterior não exclui a responsabilização dos Pais ou Encarregados de Educação do
Aluno pelo incumprimento do dever de assiduidade e pontualidade pelos filhos ou educandos. A manutenção
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desta situação de incumprimento, aliada à recusa, à não comparência ou à ineficácia das ações de
capacitação parental constituem, de acordo com os artigos 44.º e 45.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar,
contraordenações punidas com coimas.
3. A violação dos limites de faltas referidos no ponto 1 pode obrigar ao cumprimento de atividades, a definir
pela escola, que permitam recuperar atrasos na aprendizagem e ou a integração escolar e comunitária do
Aluno e pelas quais os Alunos e os seus Encarregados de Educação são corresponsáveis. As matérias a
trabalhar nas atividades de recuperação confinar-se-ão às tratadas nas aulas cuja ausência originou a situação
de excesso de faltas.
4. As atividades referidas no ponto anterior são definidas, de acordo com a situação concreta do Aluno, pelo
Professor Titular de Turma, no Primary, ou pelo Professor da disciplina em causa, nos restantes níveis de
ensino. As medidas corretivas específicas ou as medidas disciplinares sancionatórias, quando a elas houver
lugar, são propostas pelo Conselho de Docentes, no Primary, ou pelo Conselho de Turma, nos restantes níveis
de ensino, e aprovadas em Conselho Pedagógico.
5. As atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem, que podem revestir forma oral, bem como as
medidas corretivas ou disciplinares sancionatórias, ocorrem após a verificação do excesso de faltas e apenas
podem ser aplicadas uma única vez no decurso de cada ano letivo.
6. Cessa o dever de cumprimento das atividades e medidas a que se referem os pontos anteriores, com as
consequências daí decorrentes para o Aluno, e de acordo com a sua concreta situação, sempre que para o
cômputo do número e limites de faltas nele previstos tenham sido determinantes as faltas registadas na
sequência da aplicação de medida corretiva de ordem de saída da sala de aula ou disciplinar sancionatória de
suspensão.
7. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade poderá determinar a retenção do
Aluno no ano de escolaridade em curso, com a obrigação de frequência das atividades escolares até ao final do
ano letivo.
8. O incumprimento reiterado do dever de assiduidade poderá também implicar a não renovação de matrícula
para o ano letivo seguinte.

6.6 DISCIPLINA
6.6.1 Princípios Orientadores
1. O Colégio tem como código de conduta promover comportamentos que assegurem a cada Aluno beneficiar
de todas as oportunidades educativas.
2. A todo o Pessoal Docente e não Docente é pedido que estejam atentos a qualquer comportamento que
viole as regras incluídas neste Regulamento.
3. Os Alunos devem comportar-se de forma a garantir o normal funcionamento das atividades do Colégio ou
das relações com todos os seus membros.
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4. O Professor, no desenvolvimento do plano de trabalho na sala de aula e no âmbito da sua autonomia
pedagógica, é responsável pela regulação dos comportamentos dos Alunos, competindo-lhe a aplicação de
medidas que propiciem a realização do processo de ensino/ aprendizagem num bom ambiente educativo,
assim como no processo de socialização que ocorre dentro e fora da sala de aula.
5. O Aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve comunicá-los
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 Pedagógica.
6. As medidas disciplinares que se seguem não eliminam o direito reservado à Direção e/ou aos Conselhos de
Turma de tomarem outras medidas, tendo como objetivo a correção do comportamento perturbador e o
reforço da formação cívica e democrática dos Alunos, sempre que tal comportamento interfira no processo
educativo e na relação com os outros.

6.6.2 Infração
A violação pelo Aluno de algum dos deveres previstos neste Regulamento de forma reiterada e ou em termos
que se revelem perturbadores do funcionamento normal das atividades da escola ou das relações no âmbito
da comunidade educativa, constitui infração disciplinar passível da aplicação de medida corretiva ou medida
disciplinar sancionatória.

6.6.3 Medidas Disciplinares
1. Todas as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias prosseguem finalidades pedagógicas, preventivas,
dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o cumprimento dos deveres do aluno, o respeito
pela autoridade dos professores no exercício da sua atividade profissional e dos demais Colaboradores, bem
como a segurança de toda a comunidade educativa.
2. As medidas corretivas e disciplinares sancionatórias visam ainda garantir 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 comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e da sua aprendizagem.
3. As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever violado e a
gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente finalidades punitivas.
4. Na determinação da medida disciplinar corretiva ou sancionatória a aplicar deve ter-se em consideração a
gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias atenuantes e agravantes apuradas em que esse
incumprimento se verificou, o grau de culpa do aluno, a sua maturidade e demais condições pessoais,
familiares e sociais.
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6.6.3.1. Medidas Disciplinares Corretivas
1. As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, dissuasoras e de integração assumindo uma
natureza eminentemente preventiva.
2. São medidas corretivas aplicáveis no Colégio as seguintes:
a) A advertência: consiste numa chamada verbal de atenção ao Aluno, perante um comportamento
perturbador do funcionamento normal das atividades escolares ou das relações entre os presentes no local
onde elas decorrem, com vista a alertá-lo para que deve evitar tal tipo de conduta e a responsabilizá-lo pelo
cumprimento dos seus deveres como Aluno. Em sala de aula é da competência do Professor e, fora dela, a
qualquer Professor ou membro do Pessoal não Docente.
b) O Registo de Ocorrência: consiste no registo escrito, pelo Aluno, do seu comportamento e da situação em
que este ocorreu.
c) A ordem de saída da sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar. É uma medida da
exclusiva competência do Professor respetivo e pode implicar a marcação de falta injustificada ao Aluno e a
permanência do Aluno na escola com uma tarefa atribuída.
d) A realização de tarefas e atividades de integração na escola ou na comunidade, podendo para o efeito ser
aumentado o período diário e ou semanal de permanência obrigatória do Aluno na escola ou no local onde
decorram as tarefas ou atividades. É uma medida da competência do Professor Titular de Turma ou do Diretor
de Turma concertada com a Direção e a Direção Pedagógica.
e) O condicionamento no acesso a certos espaços escolares ou na utilização de certos materiais e
equipamentos, sem prejuízo dos que se encontrem afetos a actividades letivas. É uma medida da competência
do Professor Titular de Turma ou do Diretor de Turma concertada com a Direção e a Direção Pedagógica.
3. A aplicação das medidas corretivas previstas no ponto anterior deve ser comunicada aos Pais ou ao
Encarregado de Educação.
6.6.3.2. Medidas Disciplinares Sancionatórias
1. As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao comportamento do
Aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurar ser participada de imediato pelo Professor
ou Colaborador que a presenciou ou dela teve conhecimento, à Direção e Direção Pedagógica.
2. São medidas disciplinares sancionatórias:
a) A repreensão registada: consiste na inclusão do Registo de Ocorrência no Processo Individual do Aluno;
b) Procedimento disciplinar;
c) A suspensão até 3 dias úteis;
d) A suspensão da escola entre 4 e 12 dias úteis;
e) A transferência de escola;
f) A expulsão da escola.
3. A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada é decidida pela Direção Pedagógica
e Conselho de Docentes ou Conselho de Turma sob proposta do Professor Titular de Turma ou Diretor de
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Turma.
4. A aplicação das restantes medidas disciplinares sancionatórias (que podem ser cumulativas) segue o
disposto nas secções III, IV e V do ponto IV do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. (Capítulo IV do Estatuto do
Aluno – Lei nº 51/2012 de 5 de Setembro)
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7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 RGPD – REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 2016/679 é um regulamento do direito europeu sobre
privacidade e proteção de dados pessoais, aplicável a todos os indivíduos na União Europeia e Espaço
Económico Europeu. Poderá encontrar mais informações em www.cnpd.pt.
A nossa instituição já tem estabelecida uma política de proteção de dados que se encontra em documento
próprio.

7.2 OMISSÕES
Naquilo em que o presente Regulamento for omisso rege a lei geral e, nas situações por esta não
regulamentadas, as decisões que pelos órgãos competentes do Colégio forem tomadas.

7.3 REVISÕES
Num permanente processo de melhoria, ao presente Regulamento podem ser introduzidas alterações no
início ou no decorrer de cada ano letivo.
Todas as alterações deverão ser aprovadas em reunião de Conselho Pedagógico.

7.4 DIVULGAÇÃO
Este Regulamento Interno deve ser divulgado a todo o Colégio no início de cada ano letivo (ou durante o
mesmo, nos casos em que sejam realizadas actualizações de entrada imediata em vigor).
Para consulta, deve estar disponível um exemplar nos seguintes locais:
a) Gabinete de Direção;
b) Gabinete de Direção Pedagógica;
c) Secretaria;
e) Salas de Professores;
f) Refeitório;
g) Site da escola.

ÚLTIMA REVISÃO: SETEMBRO DE 2018

Regulamento Interno 67

