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1. Enquadramento Geral 
1.1. Identificação do colégio / Enquadramento legal 

O presente regulamento interno inspira-se no Projeto Educativo e no Ideário do Jardim 

Flori e está de acordo com o Estatuto do Aluno e Ética Escolar (Lei nº 51/2012). É da 

responsabilidade da direção do Centro Social Ascensão Nicol. Tem como objetivo ordenar a 

vida interna do colégio, estabelecendo normas de funcionamento e de convivência que 

permitam a participação, de todos e de cada um, na comunidade educativa, atingindo assim os 

objetivos que presidiram à sua fundação. 

O Jardim Flori recebe alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico. Nele 

lecionam educadoras de infância e professores apoiados por funcionárias e Irmãs. 

Qualquer contacto pode ser feito através dos telefones 226181024/960368413, do 

correio eletrónico flori@jardimflori.pt e ainda através do site www.jardimflori.pt.  

O Jardim Flori, situado na União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, na 

rua Marechal Saldanha, 342, 4150-651 Porto, enquadra-se nos objetivos do Sistema Educativo, 

nos termos do previsto na Lei de Bases (Lei 46/86 de 14 de outubro) e tem autonomia 

pedagógica de acordo com o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de nível não superior 

(Decreto-Lei nº 152/2013 de 4 de novembro). Possui autorização definitiva da DREN/nº165 de 

28 de julho de 2006. 

 

1.2. Âmbito de aplicação 

 São abrangidos por este regulamento interno: 

 Alunos; 

 Pessoal docente; 

 Pessoal não docente; 

 Pais /encarregados de educação; 

 Órgãos de administração e gestão; 

 Estruturas de orientação educativa; 

 Visitantes e utilizadores das instalações e espaços escolares. 

 

1.3. Princípios orientadores do colégio 

O Jardim Flori pertence ao Centro Social Ascensão Nicol, que pretende prestar um serviço 

à sociedade local, segundo os princípios da Igreja, tendo, particularmente em conta, o espírito 

missionário e dominicano. 

A educação relativa ao desabrochar da Fé Cristã é função da família. No entanto, o 

colégio ajudará, supletivamente, os pais que revelem interesse objetivo na educação da Fé e, 

nomeadamente, na preparação da Primeira Comunhão. Este interesse demonstra-se pelo 

acompanhamento dos filhos, comentando o que foi proposto nas aulas de Educação Moral e 

Religiosa Católica, pela participação nas reuniões preparatórias e pela vivência cristã em 

família. 

 Todos os alunos do 1º ciclo têm aulas de Educação Moral e Religiosa Católica e celebrações 

periódicas (visando uma formação cristã esclarecida). 

mailto:flori@jardimflori.pt
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 Todos os alunos têm aulas de Inglês. 

 As aulas de Educação Física, lecionadas no período da tarde, só poderão iniciar-se uma hora 

após o almoço no colégio. 

  O Projeto Educativo, o Plano Anual de Atividades e o Regulamento Interno são divulgados a 

todos os encarregados de educação e, no final de cada ano letivo, são avaliados e atualizados. 

 Por falta de estruturas e de apoio específico, o colégio não pode manter alunos que, por 

qualquer motivo, perturbem, sistematicamente, o bom aproveitamento dos demais. Pode, 

eventualmente, aconselhar a transferência de alunos para outro estabelecimento de ensino 

que melhor corresponda às suas aspirações no caso: 

− destes se revelarem inadaptados ou os pais não respeitarem os princípios de orientação do 

colégio; 

− de haver incompatibilidade com este Regulamento Interno ou com o Projeto Educativo; 

 Para a formação das turmas do 1º ano dos alunos que já frequentaram o ensino pré-escolar 

no colégio, é tido em conta o equilíbrio pedagógico dos grupos, atendendo à conjugação de 

vários critérios (desenvolvimento/idade/maturidade/género/relacionamento entre crianças em 

ambiente escolar). 

 Todas as informações consideradas pertinentes para a comunidade educativa são divulgadas 

por circular (através de correio eletrónico) e/ou na plataforma de comunicação do colégio 

(acesso reservado) e são ainda afixadas nos locais definidos para o efeito. 

 O colégio serve almoços aos alunos cujos pais tenham necessidade de tal serviço. A ementa é 

afixada semanalmente e divulgada na plataforma de comunicação do colégio. 

 Todos os alunos que permanecem no colégio depois das 17h têm de pagar o prolongamento. 

Entende-se por prolongamento, a permanência dos alunos no recinto do colégio ou em salas 

destinadas para esse efeito, enquanto aguardam que os venham buscar. Há dois tipos, um até 

às 18h e outro até às 19h. O preço é diferenciado e não é calculado segundo o número de 

filhos, mas, apenas, por cada encarregado de educação. O regime de pagamento poderá ser 

mensal ou diário. 

 O registo do não cumprimento do horário de saída é da responsabilidade do colégio e 

faturado no mês seguinte. 

 Para os alunos do 1º ciclo que têm prolongamento mensal, há salas de estudo de frequência 

obrigatória, onde, com o apoio de professores, fazem o trabalho de casa. 

 Nenhuma visita de estudo ou passeio escolar se poderá realizar sem autorização expressa da 

direção do colégio. 

 O colégio não se responsabiliza por brinquedos, dinheiro ou outros valores que os alunos 

possam trazer e que não sejam necessários à vida escolar. 

 O colégio guarda os objetos esquecidos ou perdidos até ao final de cada período. A partir 

desta altura, oferece, aos mais necessitados, aqueles que não tenham sido solicitados. 

 

2. Entidade Titular 

A representante da entidade titular, diretora do Jardim Flori, é nomeada pela 

Coordenadora Provincial das Missionárias Dominicanas do Rosário, podendo ser substituída 

quando for julgado conveniente. 
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2.1. Competências da representante da entidade titular 

 Definir orientações gerais para o colégio. 

 Assegurar os investimentos necessários ao normal funcionamento do estabelecimento. 

 Representar o colégio em todos os assuntos de natureza administrativa e financeira. 

 Responder pela correta aplicação dos apoios financeiros recebidos. 

 Estabelecer a organização administrativa e as condições de funcionamento do colégio. 

 Assegurar a contratação/rescisão e a gestão do pessoal. 

 Prestar ao Ministério da Educação as informações que este, nos termos da lei, solicitar. 

 Aprovar o Projeto Educativo e o Regulamento Interno. 

 Assegurar a divulgação pública do Projeto Educativo, das condições de ensino e dos 

resultados académicos obtidos pelo colégio e tornar públicas as demais informações 

necessárias a uma escolha esclarecida das famílias. 

 Manter os registos escolares dos alunos, em condições de autenticidade e segurança. 

 Verificar os dados da pré-inscrição e decidir a admissão dos alunos no colégio. 

 Promover o relacionamento pessoal com os alunos e respetivas famílias, através de um 

diálogo franco e construtivo. 

 Promover a formação contínua dos docentes e não docentes. 

 Tomar conhecimento das diversas propostas de iniciativas e atividades a realizar ou realizadas 

pelos membros da comunidade. 

 Cumprir as demais obrigações impostas por lei. 

 

3. Direção Pedagógica 

3.1. Nomeação 

 A direção pedagógica é nomeada pela diretora do colégio. Pode ser substituída quando for 

julgado conveniente. 

 

3.2. Competências 

 Representar o colégio junto do Ministério da Educação em todos os assuntos de natureza 

pedagógica. 

 Incentivar, planificar e supervisionar iniciativas de índole formativa e cultural. 

 Promover o cumprimento dos planos e programas de estudos. 

 Velar pela qualidade de ensino. 

 Zelar pela educação e disciplina dos alunos. 

 Convocar o Conselho Pedagógico e o Conselho de Docentes e presidir às suas reuniões. 

 Apresentar propostas para a elaboração do Projeto Educativo e do Plano Anual de Atividades 

e pronunciar-se sobre os respetivos projetos. 

 Pronunciar-se sobre a proposta do Regulamento Interno. 

 Aprovar as propostas de desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de 

formação, no âmbito do colégio, em articulação com instituições ou estabelecimentos de 

ensino superior vocacionados para a formação e a investigação. 

 Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação dos alunos. 
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 Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação do desempenho dos docentes. 

 

4. Conselho Pedagógico 

4.1. Composição 

        O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação 

educativa do colégio, nomeadamente nos domínios pedagógico-didáticos, da orientação e 

acompanhamento dos alunos.  

        É constituído pelas diretoras pedagógicas, por uma educadora do pré-escolar e por dois 

professores do 1º ciclo. Atua de acordo com os princípios regulamentares da educação pré-

escolar e do ensino básico, salvaguardando o carácter específico do Jardim Flori. 
 

4.2. Competências  

 Apresentar propostas para a elaboração do Regulamento Interno. 

 Apresentar e aprovar propostas para a elaboração do Projeto Educativo. 

 Fazer e aprovar propostas para a elaboração do Projeto Curricular de Escola e do Plano de 

Turma. 

 Fazer e/ou aprovar propostas para o plano de formação do pessoal docente. 

 Aprovar os critérios de acompanhamento pedagógico e de avaliação dos alunos. 

 Deliberar sobre os casos especiais de progressão, de acordo com a lei em vigor. 

 Definir as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, às necessidades e potencialidades 

de todos e de cada um dos alunos, ao longo do seu percurso escolar, se necessário, em 

articulação com a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. 

 Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito 

do colégio, em articulação com instituições ou estabelecimentos de ensino superior 

vocacionados para a formação e a investigação. 

 Promover iniciativas de natureza formativa e cultural. 

 Analisar os resultados da informação relativa à avaliação da aprendizagem dos alunos e 

proporcionar o desenvolvimento de práticas de autoavaliação do colégio que visem a melhoria 

do seu desempenho. 

 Elaborar documentos depois da informação ser tratada e analisada para divulgação à 

comunidade escolar. 

 

4.3. Reunião 
O Conselho Pedagógico reúne trimestralmente e, extraordinariamente, sempre que se 

justifique. 
 
 

5. Equipa Multidisciplinar 
5.1. Composição 
           A Equipa Multidisciplinar é constituída por elementos permanentes e elementos 
variáveis. São elementos permanentes da equipa multidisciplinar, as diretoras pedagógicas, 
professora de educação especial/psicóloga, uma educadora do pré-escolar e duas professoras 
do 1º ciclo.  
           São elementos variáveis outros docentes e técnicos que intervêm no processo educativo. 
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5.2. Competências 

 Sensibilizar a comunidade educativa para a Educação Inclusiva; 

 Propor medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

 Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à aprendizagem; 

 Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas inclusivas; 

 Elaborar o relatório técnico-pedagógico e, se aplicável, o programa educativo individual; 

 Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem. 
 

5.3. Reunião 

A Equipa Multidisciplinar reúne sempre que se justifique. 

 

6. Conselho de Docentes 

6.1. Composição 
O Conselho de Docentes é formado pelas diretoras pedagógicas, pela coordenadora do 

pré-escolar, pelos coordenadores de ano do 1º ciclo e por um representante dos professores 

das atividades. Extraordinariamente, podem ser convocados outros docentes ou a totalidade 

do corpo docente. 

 

6.2. Competências 

 Articular os currículos dos diferentes níveis de ensino e entre turmas do mesmo nível.  

 Assegurar a articulação entre as educadoras de infância e os professores do 1º ciclo, de modo 

a garantir o acompanhamento das crianças no seu percurso entre aqueles níveis de educação. 

 Apresentar propostas para a elaboração do Plano Anual de Atividades, do Projeto Curricular 

de Escola e do Plano de Turma. 

 Planificar e avaliar as atividades definidas no Plano Anual de Atividades. 

 Fazer propostas para o plano de formação do pessoal docente. 

 Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, no âmbito 

do colégio, em articulação com instituições ou estabelecimentos de ensino superior 

vocacionados para a formação e a investigação. 

 Propor iniciativas de natureza formativa e cultural. 

 

6.3. Reunião 

O Conselho de Docentes reúne mensalmente e, extraordinariamente, sempre que se 

justifique. 

 

7. Conselho de Docentes do Pré-escolar 

7.1. Composição 

O Conselho de Docentes do pré-escolar é formado por todas as educadoras de infância e 

pela diretora pedagógica. Excecionalmente, poderão ser convocados os professores das 

atividades. 
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7.2. Competências 

 Definir critérios e estratégias de intervenção comuns a todas as educadoras e para todas as 

crianças. 

 Propor os critérios gerais e específicos de desenvolvimento, fundamentados nas Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-escolar. 

 Adequar as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão às necessidades e 

potencialidades de todos e de cada um dos alunos, ao longo do seu percurso escolar, se 

necessário, em articulação com a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. 

 Analisar as propostas de avaliação das crianças, apresentadas por cada educadora, e deliberar 

sobre as mesmas, se for caso disso. 

 

7.3. Reunião 

O Conselho do Pré-escolar reúne trimestralmente e, extraordinariamente, sempre que se 

justifique. 

 

 

8. Conselho de Docentes do 1º ciclo 
8.1. Composição 

O Conselho de Docentes do 1º ciclo é formado por todos os professores titulares de 

turma do 1º ciclo e pela diretora pedagógica.  

A diretora pedagógica pode convocar, sempre que seja necessário, os professores das 

atividades e a representante do serviço de psicologia. 

 

8.2. Competências 
 Definir critérios e estratégias de intervenção comuns a todos os professores e para todos os 

alunos. 

 Propor os critérios gerais e específicos de avaliação das diferentes áreas curriculares e não 

curriculares do 1º ciclo. 

  Adequar as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão às necessidades e 

potencialidades de todos e de cada um dos alunos, ao longo do seu percurso escolar, se 

necessário, em articulação com a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. 

 Analisar as propostas de avaliação sumativa interna dos alunos, apresentadas por cada 

professor titular de turma e deliberar sobre as mesmas, se for caso disso, de acordo com a lei 

em vigor. 

 Adotar manuais escolares. 

 

 

8.3. Reunião 
O Conselho do 1º ciclo reúne trimestralmente e, extraordinariamente, sempre que se 

justifique. 
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9. Conselho de Educadoras 
9.1. Composição 

O Conselho de Educadoras é formado por todas as educadoras de infância. 

Excecionalmente, poderão ser convocados os professores das atividades e a diretora 

pedagógica. 

 

9.2. Competências 

 Desenvolver, criativamente, a ação docente, promovendo objetivos comuns, segundo a 

orientação do Projeto Educativo. 

 Participar, em conformidade com as suas próprias atribuições, nos diversos processos de 

decisão da ação educativa, pertencendo à diretora pedagógica a avaliação dessas decisões. 

 Coordenar as programações dos diferentes grupos. 

 Planificar a curto, médio e longo prazo e unificar critérios, de acordo com as programações 

feitas. 

 Desenvolver iniciativas e projetos, nomeadamente a sua apresentação, planificação, 

acompanhamento e avaliação. 

 Detetar dificuldades e ritmos de aprendizagem dos alunos e decidir sobre as estratégias mais 

adequadas a adotar em cada situação. 

 Colaborar em atividades culturais e recreativas que envolvam os alunos e a comunidade 

educativa, de acordo com a planificação anual. 

 Avaliar todo o trabalho realizado, ponderando os aspetos a reformular. 

 
9.3. Reunião 

O Conselho de Educadoras reúne quinzenalmente e, extraordinariamente, sempre que se 
justifique.  
 
 

10. Conselho de Ano 
10.1. Composição 

O Conselho de Ano é formado por todas os professores de cada ano do 1º ciclo. 

Excecionalmente, poderão ser convocados os professores das atividades e a diretora 

pedagógica. 
 

10.2. Competências 

 Desenvolver, criativamente, a ação docente, promovendo objetivos comuns, segundo a 

orientação do Projeto Educativo. 

 Participar, em conformidade com as suas próprias atribuições, nos diversos processos de 

decisão da ação educativa, pertencendo à diretora pedagógica a avaliação dessas decisões. 

 Coordenar as programações do respetivo ano. 

 Planificar a curto, médio e longo prazo e unificar critérios, de acordo com as programações 

feitas. 

 Desenvolver iniciativas e projetos, nomeadamente a sua apresentação, planificação, 

acompanhamento e avaliação. 
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 Detetar dificuldades e ritmos de aprendizagem dos alunos e decidir sobre as estratégias mais 

adequadas a adotar em cada situação. 

 Colaborar em atividades culturais e recreativas que envolvam os alunos e a comunidade 

educativa, de acordo com a planificação anual. 

 Avaliar todo o trabalho realizado, ponderando os aspetos a reformular. 

 

10.3. Reunião 

O Conselho de Ano reúne mensalmente e, extraordinariamente, sempre que se justifique. 

 

 

11. Corpo Discente 

Os alunos são a razão de ser do colégio e parte integrante da comunidade educativa. 

 

11.1. Responsabilidades 

 Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de 

discernimento, pelos direitos e deveres que lhes são conferidos pelo presente regulamento e 

demais legislação aplicável. 

 A responsabilidade disciplinar dos alunos implica o respeito pelo Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar, pelo Regulamento Interno, pelo património do colégio, pelos demais alunos, Irmãs, 

pessoal não docente e, em especial, professores. 

 Os alunos não podem prejudicar o direito à educação dos restantes alunos. 

 

11.2. Direitos 

 O aluno tem direito a: 

 Adquirir o desenvolvimento integral e participar nas atividades do colégio, segundo a 

respetiva finalidade e dentro dos horários previstos; 

 Ter a avaliação objetiva e atualizada do próprio aproveitamento escolar; 

 Utilizar, corretamente, os espaços do recreio e o seu apetrechamento, durante o tempo 

escolar, devendo ter licença prévia da direção do colégio, quando fora do horário letivo; 

 Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não 

podendo em caso algum ser discriminado; 

 Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade, de forma a propiciar a realização de 

aprendizagens bem-sucedidas;  

 Usufruir do ambiente e do Projeto Educativo que proporcionem as condições para o seu 

desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, bem como a formação da sua 

personalidade;  

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

no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;  

 Ver reconhecido o empenho em ações meritórias, a favor da comunidade em que está 

inserido ou da sociedade em geral, praticadas no colégio ou fora dele, e ser estimulado nesse 

sentido;  
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 Poder usufruir de prémios de mérito, de natureza simbólica, sempre que se distinga no 

desenvolvimento de ações exemplares no âmbito da solidariedade social; 

 Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma 

planificação equilibrada das atividades curriculares;  

 Beneficiar de apoios específicos, necessários às suas necessidades escolares ou às suas 

aprendizagens, através do serviço de psicologia ou de outros serviços especializados de apoio 

educativo;  

 Ver salvaguardada a sua segurança no colégio e respeitada a sua integridade física e moral, 

beneficiando, designadamente, da especial proteção consagrada na lei penal para os membros 

da comunidade educativa; 

 Receber a medicação apropriada, quando adoecer no colégio, de acordo com a autorização 

escrita, dada pelo encarregado de educação; 

 Ser pronta e adequadamente assistido em caso de acidente ou doença súbita ocorridos no 

espaço físico do colégio; 

 Ser transportado ao hospital, se for caso disso, depois de ter sido comunicado ao encarregado 

de educação ou a outro familiar, o acidente/doença e, na impossibilidade da presença deste, 

ser acompanhado por um professor, um membro do pessoal não docente ou uma Irmã; 

 Ser garantida a confidencialidade dos seus dados pessoais e outras informações, de acordo 

com o estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Dados; 

 Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento do colégio e ser ouvido pelos 

professores e órgãos superiores do colégio em todos os assuntos que justificadamente forem 

do seu interesse;  

 Ser informado pelo respetivo professor, em termos adequados à idade e ao ano frequentado, 

sobre o Regulamento Interno e sobre todos os assuntos que, justificadamente, sejam do seu 

interesse; 

 Participar nas atividades do colégio, nos termos da lei e do presente regulamento;  

 Participar no processo de avaliação, nomeadamente através dos mecanismos de auto e 

coavaliação; 

 Beneficiar de medidas adequadas à recuperação da aprendizagem nas situações de ausência, 

devidamente justificada, às atividades escolares. 

 

11.3. Deveres 

 O aluno deve: 

 Estudar, aplicando-se, de forma adequada à idade, às necessidades educativas e ao ano de 

escolaridade que frequenta, na sua educação e formação integral;  

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

atividades escolares; 

 Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino e aprendizagem;  

 Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, sem qualquer 

discriminação; 

 Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa;   

 Respeitar a autoridade e as instruções dos professores, Irmãs e pessoal não docente;  
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 Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração no colégio de 

todos os alunos;  

 Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas no colégio, bem como nas 

demais atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos;  

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

não praticando quaisquer atos, designadamente violentos, independentemente do local ou 

meios utilizados, que atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos professores, 

Irmãs, pessoal não docente e alunos; 

 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;  

 Zelar pela preservação, conservação e asseio de instalações, material didático, mobiliário e 

todos os espaços do colégio, fazendo uso correto dos mesmos;  

 Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa;  

 Permanecer no colégio durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de 

educação;  

 Conhecer e cumprir este regulamento, as normas de funcionamento dos serviços do colégio e 

o Estatuto do Aluno e Ética Escolar;  

 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 morais aos alunos ou a qualquer outro membro da 

comunidade educativa; 

 Não transportar telemóveis para o colégio; 

 Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, programas ou aplicações informáticas, nos 

locais onde decorram aulas ou outras atividades formativas, exceto quando a utilização de 

qualquer dos meios acima referidos esteja diretamente relacionada com as atividades a 

desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor, pela direção ou responsável pela 

supervisão dos trabalhos ou atividades em curso; 

 Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem 

autorização prévia dos professores, da direção do colégio ou do responsável pela 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; 

 Não difundir, no colégio ou fora dele, nomeadamente via internet ou através de outros meios 

de comunicação, sons ou imagens captadas nos momentos letivos e não letivos, sem 

autorização da direção; 

 Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual; 

 Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à dignidade do 

espaço e à especificidade das atividades escolares; 

 Usar a camisola adotada pelo colégio, em todas as atividades escolares; 

 Apresentar, obrigatoriamente, por escrito, a autorização do encarregado de educação sempre 

que, por motivo de força maior, tiver de sair do colégio com pessoas que não sejam aquelas 

que, regularmente, o acompanham; 
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 Justificar todas as faltas, de acordo com a legislação em vigor;  

 Ser responsável pelos estragos, por si causados, nas instalações e/ou materiais do colégio; 

 Reparar os danos, por si causados, a qualquer membro da comunidade educativa ou em 

equipamentos ou instalações do colégio ou outras onde decorram quaisquer atividades da vida 

escolar, e, não sendo possível ou suficiente a reparação, indemnizar os lesados relativamente 

aos prejuízos causados. 

 

11.4. Frequência, assiduidade e pontualidade 

 O aluno é responsável pelo dever da frequência no colégio, da assiduidade e da pontualidade. 

 O dever de assiduidade implica, para o aluno, quer a presença na sala de aula e demais locais 

onde se desenvolva o trabalho escolar, munido do material didático ou equipamentos 

necessários, de acordo com as orientações dos professores, quer uma atitude de empenho 

intelectual e comportamental adequada, em função da sua idade, ao processo de ensino. 

 O dever da pontualidade obriga a que o aluno esteja presente na sala de aula no início da 

aula.  

 O aluno que não cumprir o dever da pontualidade, isto é, que ultrapasse os três atrasos num 

mês, poderá ser impedido de entrar na sala de aula, nesse tempo letivo, todas as vezes que se 

atrasar até ao final do mesmo mês.  

 

11.4.1. Faltas 

 A falta é a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória ou 

facultativa.  

 As faltas são registadas pelo professor titular da turma ou pelo professor responsável pela 

aula ou atividade em suportes administrativos adequados. 

 As faltas poderão ser justificadas ou injustificadas. 

 As faltas resultantes da aplicação de medidas disciplinares sancionatórias consideram-se 

faltas injustificadas. 

 

11.4.1.1. Dispensa de atividade física 

 O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades de Educação Física por razões 

de saúde, devidamente comprovadas por atestado médico, que deve explicitar claramente as 

contraindicações da atividade física. 

 Sem prejuízo do disposto no ponto anterior, o aluno deve estar sempre presente no espaço 

onde decorre a aula de Educação Física.  

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

estar presente no espaço onde decorre a aula de Educação Física deve ser encaminhado para 

um espaço em que seja pedagogicamente acompanhado. 

 

11.4.1.2. Justificação das faltas  

 São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos: 

a) Doença do aluno, devendo esta ser informada por escrito pelo encarregado de educação 

quando determinar um período inferior ou igual a cinco dias úteis, ou por médico se 

determinar impedimento superior a cinco dias úteis, podendo, quando se trate de doença de 
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carácter crónico ou recorrente, uma única declaração ser aceite para a totalidade do ano letivo 

ou até ao termo da condição que a determinou; 

b) Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagiosa de qualquer pessoa que 

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

c) Falecimento de familiar, durante o período legal de justificação de faltas, previsto no regime 

de contrato de trabalho dos trabalhadores que exercem funções públicas; 

d) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior; 

e) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não possa 

efetuar-se fora do período das atividades letivas; 

f) Participação em atividades culturais, associativas e desportivas reconhecidas nos termos da 

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

escolares; 

g) Preparação e participação em atividades desportivas de alta competição, nos termos legais 

aplicáveis; 

h) Cumprimento das obrigações legais que não possam efetuar-se fora do período das 

atividades letivas; 

i) Outro facto impeditivo da presença no colégio ou em qualquer atividade escolar, desde que, 

comprovadamente, não seja imputável ao aluno ou seja, justificadamente, considerado 

atendível pelo professor titular de turma. 

 A justificação das faltas exige um pedido escrito apresentado pelos pais ou encarregados de 

educação ao professor titular de turma, com indicação do(s) dia(s) em que as faltas ocorreram, 

referenciando os motivos justificativos das mesmas na caderneta escolar. 

 O professor titular de turma pode solicitar aos pais ou encarregado de educação, os 

comprovativos adicionais que entenda necessários à sua justificação, devendo, igualmente, 

qualquer entidade que para efeito for contactada, contribuir para o correto apuramento dos 

factos. 

 A justificação deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, ou, nos restantes 

casos, até ao 5º dia útil subsequente à verificação das faltas. 

 Nos casos em que, decorrido o prazo referido no número anterior, não tenha sido 

apresentada justificação para as faltas, ou a mesma não tenha sido aceite, deve tal situação ser 

comunicada no prazo máximo de cinco dias úteis, pelo meio mais expedito, aos pais ou 

encarregado de educação pelo professor titular de turma.  

 Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o aluno tem direito a beneficiar 

de medidas a definir pelos professores responsáveis, adequadas à recuperação da 

aprendizagem em falta.  

 

11.4.1.3. Faltas injustificadas 

 As faltas são injustificadas quando: 

a) Não tenha sido apresentada justificação, nos termos do ponto 10.4.1.2; 

b) A justificação tenha sido apresentada fora de prazo; 

c) A justificação não tenha sido aceite;  

d) A marcação da falta resulte da aplicação de medida disciplinar sancionatória. 



 

15 

 Na situação prevista na alínea c), a não aceitação da justificação apresentada deve ser 

devidamente fundamentada de forma sintética. 

 As faltas injustificadas são comunicadas aos pais ou encarregado de educação, pelo professor 

titular de turma, no prazo máximo de cinco dias úteis, pelo meio mais expedito. 
 

11.4.1.4. Excesso grave de faltas  

 No 1º ciclo, em cada ano letivo, as faltas injustificadas não podem exceder 10 dias, seguidos 

ou interpolados. 

 Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os pais ou encarregado de 

educação são convocados, pelo meio mais expedito, pelo professor titular de turma. 

 A notificação referida anteriormente tem como objetivo alertar para as consequências da 

violação do limite de faltas injustificadas e procurar encontrar uma solução que permita 

garantir o cumprimento efetivo do dever da assiduidade. 

 Caso se revele impraticável o referido nos números anteriores, por motivos não imputáveis 

ao colégio, e sempre que a gravidade especial da situação o justifique, a respetiva Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens em Risco deve ser informada do excesso de faltas do aluno 

menor de idade, assim como dos procedimentos e diligências até então adotados pelo colégio e 

pelos pais ou encarregado de educação, procurando em conjunto soluções para ultrapassar a 

sua falta de assiduidade.  

 

11.4.1.5. Efeitos da ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 

 A ultrapassagem do limite de faltas injustificadas constitui uma violação dos deveres de 

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

 O previsto no número anterior não exclui a responsabilização dos pais ou encarregado de 

educação do aluno. 

 Todas as situações, atividades, medidas ou suas consequências são obrigatoriamente 

comunicadas, pelo meio mais expedito, aos pais ou ao encarregado de educação e registadas 

no processo individual do aluno. 

 Quando for ultrapassado o limite de faltas injustificadas, no sentido de garantir o necessário 

aproveitamento escolar, poderá recorrer-se ao cumprimento de um plano individual de 

trabalho, realizado em função da recuperação das carências de aprendizagem do aluno e tendo 

por referência o programa curricular do nível em causa. 

 Na situação prevista no número anterior, o aluno pode ficar retido no mesmo ano de 

escolaridade, sendo esta decisão equacionada na reunião de avaliação do 3.º período, 

mantendo até então o aluno o direito de frequência e o dever de assiduidade, bem como a 

possibilidade de demonstrar que reúne condições, apesar do excesso de faltas, para prosseguir 

para o ano de escolaridade seguinte, sendo neste caso avaliado. 

 
 
11.5. Disciplina 
 

 A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos no presente regulamento, de forma 

reiterada e/ou em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal das 
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atividades do colégio ou das relações no âmbito da comunidade educativa, constitui infração 

passível da aplicação de medida corretiva ou medida disciplinar sancionatória. 

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

comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar, deve participá-los 

imediatamente à diretora do colégio. 

 O aluno que presencie comportamentos suscetíveis de constituir infração disciplinar deve 

comunicá-los imediatamente ao professor titular de turma, o qual, no caso de os considerar 

graves ou muito graves, os deve participar, no prazo de um dia útil, à diretora do colégio. 

 Todas as medidas corretivas e disciplinares 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 membros do pessoal não docente, bem como a 

segurança de toda a comunidade educativa. 

 As medidas corretivas e disciplinares sancionatórias visam ainda garantir o normal 

prosseguimento das atividades do colégio, 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. 

 As medidas disciplinares sancionatórias, tendo em conta a especial relevância do dever 

violado e a gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente finalidades punitivas. 

 As medidas corretivas e as medidas disciplinares sancionatórias devem ser aplicadas em 

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

formação, no âmbito do desenvolvimento do plano de trabalho da turma e do Projeto 

Educativo do colégio, nos termos deste regulamento. 

 Na determinação da medida 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. 

 São circunstâncias atenuantes da responsabilidade disciplinar do aluno o seu bom 

comportamento anterior, o seu aproveitamento escolar e o seu reconhecimento, com 

arrependimento, da natureza ilícita da sua conduta. 

 São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a premeditação, o conluio, a 

gravidade do dano provocado a terceiros e a acumulação de infrações disciplinares e a 

reincidência nelas, em especial se no decurso do mesmo ano letivo. 

 

11.5.1. Medidas disciplinares corretivas 
11.5.1.1. 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. 

 Na sala de aula, a advertência é da exclusiva competência do professor, cabendo, fora dela, 

essa responsabilidade a qualquer professor, Irmã ou membro do pessoal não docente. 
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11.5.1.2. Ordem de saída 

 É da exclusiva competência do professor respetivo, competindo a este determinar o período 

de tempo durante o qual o aluno deve permanecer fora da sala de aula ou de qualquer outro 

local onde se realize o trabalho escolar e as atividades, se for caso disso, que o aluno deve 

desenvolver no decurso desse período de tempo.  

 No decurso do mesmo ano letivo, a aplicação frequente da medida corretiva de ordem de 

saída da sala de aula por qualquer professor, ao mesmo aluno, implica a análise da situação em 

Conselho Pedagógico, tendo em vista a identificação das causas e a pertinência da proposta de 

aplicação de outras medidas disciplinares corretivas ou sancionatórias, nos termos do presente 

regulamento. 

11.5.1.3. Realização de tarefas  

        A realização de tarefas e atividades de integração escolar poderão revestir diversas formas: 

 Qualquer trabalho ao alcance do aluno, de acordo com as suas capacidades e nível etário, que 

consista na reparação do dano causado pelo seu comportamento incorreto; 

 Cumprimento de tarefas curriculares;  

 Arrumo e limpeza dos equipamentos e espaços do colégio; 

 Qualquer atividade considerada pertinente, desde que enquadrada nos princípios 

enunciados. 

11.5.1.4. Condicionamento de acesso 

       Poderá ser impedido de participar em atividades letivas e ver condicionado o acesso a 

certos espaços escolares e/ou materiais e equipamentos. 

11.5.1.5. Aplicação das medidas 

 A aplicação das medidas referidas nos pontos 10.5.1.3. e 10.5.1.4., bem como o local e 

período de tempo em que as mesmas ocorrem, deverão ser definidos pelo professor titular do 

aluno e pela diretora pedagógica, de acordo com a gravidade do erro cometido. 

 A aplicação das medidas disciplinares corretivas deve ser comunicada ao encarregado de 

educação, quando pertinente. 

 

11.5.2. Medidas disciplinares sancionatórias 
 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, Irmã ou membro do pessoal não docente que a 

presenciou, ou dela teve conhecimento, à diretora do colégio. 

11.5.2.1. Repreensão registada  

 A aplicação da medida disciplinar sancionatória de repreensão registada, quando a infração 

for praticada na sala de aula, é da competência do professor respetivo, competindo à diretora 

pedagógica, nas restantes situações.  
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 O registo será averbado no respetivo processo individual do aluno, com a identificação do 

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

direito de tal decisão. 

11.5.2.2. Suspensão até 3 dias 

 A suspensão, até três dias úteis, enquanto medida dissuasora, é aplicada, com a devida 

fundamentação dos factos que a suportam, pelos órgãos superiores do colégio, após o exercício 

dos direitos de audiência e defesa do visado. 

 Compete aos órgãos superiores do colégio, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do 

aluno, fixar os termos e as condições em que a aplicação da medida disciplinar sancionatória é 

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

responsabilização daqueles. 

11.5.2.3. Impedimento de frequentar o colégio 

 A aplicação da medida disciplinar de impedimento de frequência do colégio é da competência 

dos órgãos superiores do colégio que podem, previamente, ouvir o Conselho Pedagógico. 

 O impedimento de frequência do colégio consiste na proibição do acesso ao espaço escolar e 

da frequência das atividades letivas. Esta medida será aplicada ao aluno que transgrida 

gravemente o Regulamento Interno ou tenha um comportamento incorreto reiterado. 

 A partir do momento em que é aplicada esta medida, o aluno deixa de ser considerado como 

estando a frequentar o colégio, pelo que cessam todas as obrigações do colégio para com o 

mesmo, nomeadamente a de proceder à sua avaliação. 

 Quando aplicada esta medida, o encarregado de educação é responsável pela indicação de 

uma escola para transferência do aluno, ou, caso não o faça, pelas consequências legais daí 

decorrentes. 

 

11.6. Avaliação 
 A avaliação dos alunos do 1º ciclo do Ensino Básico rege-se pela legislação em vigor e ainda 

pelos critérios gerais, definidos no Projeto Educativo, e pelos critérios para cada ano de 

escolaridade, definidos pelo Conselho Pedagógico e disponibilizados para consulta.  

 Intervêm no processo de avaliação: 

a) O professor; 

b) O aluno; 

c) O Conselho de Docentes do 1º ciclo; 

d) A diretora pedagógica; 

e) O Conselho Pedagógico; 

f) O encarregado de educação; 

g) Outros profissionais que acompanhem o desenvolvimento educativo do aluno. 

 A avaliação é da responsabilidade dos professores titulares de turma, do Conselho de 

Docentes do 1º ciclo e da diretora pedagógica. 

 A avaliação tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, ao 

encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre a aquisição de 
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aprendizagens e o desenvolvimento de capacidades, de modo a permitir rever e melhorar o 

processo de trabalho. 

 Compete à diretora pedagógica, depois de ouvido o Conselho Pedagógico e sob proposta do 

professor titular de turma, com base nos dados de avaliação, mobilizar e coordenar os recursos 

educativos existentes, com vista a desencadear respostas adequadas às necessidades dos 

alunos. 

 Os alunos do 1º ciclo deverão ser solicitados a fazer periodicamente a sua autoavaliação: 

a) Os alunos do 1º e 2º ano deverão proceder à sua autoavaliação, por escrito, no final de cada 

ano; 

b) Os alunos do 3º e 4º ano deverão proceder à sua autoavaliação, por escrito, no final de cada 

período.  

 Os encarregados de educação participam no processo de avaliação dos seus educandos: 

a) Efetuando contactos regulares com o professor titular de turma; 

b) Participando nas reuniões por ele marcadas; 

c) Tomando conhecimento das observações feitas pelos professores respeitantes à avaliação; 

d) Vigiando o estudo do seu educando; 

e) Marcando-lhes um horário de trabalho; 

f) Tomando conhecimento dos critérios de avaliação; 

g) Pedindo revisão das decisões decorrentes da avaliação dos seus educandos, no 3º período do 

ano letivo, de acordo com a legislação em vigor. 

 Os professores que apoiam pedagogicamente os alunos e eventualmente, outros técnicos 

podem participar e intervir, mas sem direito a voto, nas reuniões de avaliação do Conselho de 

Docentes do 1º ciclo.  

 As decisões de transição e de progressão do aluno para o ano de escolaridade seguinte e para 

o ciclo subsequente revestem caráter pedagógico e são tomadas de acordo com a lei em vigor. 

 No 1º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o 

número de faltas e, após cumpridos os procedimentos previstos no Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar, o professor titular de turma em articulação com o Conselho de Docentes do 1º ciclo 

decida pela retenção do aluno. 

 Um aluno retido no 1º, 2º ou 3º ano de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia 

por decisão da diretora pedagógica, sob proposta do professor titular de turma e ouvido o 

Conselho Pedagógico. 

 A retenção implica a repetição de todas as componentes do currículo do respetivo ano de 

escolaridade. 

 No pré-escolar, os pais e encarregados de educação são informados trimestralmente sobre o 

processo de desenvolvimento das crianças, tendo em conta as Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-escolar. 

 

11.7. Processo Individual do Aluno 
 O percurso escolar do aluno deve ser documentado de forma sistemática no processo 

individual, que o acompanha ao longo de todo o ensino básico, proporcionando uma visão 



 

20 

global do seu percurso, de modo a facilitar o seu acompanhamento e permitir uma intervenção 

adequada. 
 O processo individual do aluno acompanha-o, obrigatoriamente, sempre que este mude de 

escola. 

 A organização do processo individual do aluno, a sua guarda e atualização, é da 

responsabilidade do professor titular de turma. 
 Do processo individual do aluno devem constar todos os elementos que assinalem o seu 

percurso e a sua evolução ao longo deste, designadamente: 
a) Elementos fundamentais de identificação do aluno; 

b) Registos de avaliação, resultantes da avaliação sumativa; 

c) Fichas de autoavaliação; 

d) Fichas individuais do aluno, resultantes das provas de aferição; 

e) Relatórios médicos e/ou de avaliação psicológica, quando existam; 

f) Plano com as medidas adequadas à resolução das dificuldades do aluno, quando existam, de 

acordo com a lei em vigor; 

g) Documentos que fundamentam a mobilização de medidas seletivas e/ou adicionais de 

suporte à aprendizagem e à inclusão, com toda a informação resultante da intervenção técnica 

e educativa (o relatório técnico-pedagógico e, quando aplicável, o programa educativo 

individual); 

h) Informações relativas a comportamentos meritórios e medidas disciplinares aplicadas e seus 

efeitos;  

i) Outros elementos considerados relevantes para a evolução e formação do aluno. 

 O processo individual do aluno constitui-se como registo exclusivo em termos disciplinares. 

 Têm acesso ao processo individual do aluno os pais ou encarregados de educação, o professor 

titular de turma, a diretora pedagógica e a diretora do colégio. 

 Podem ainda ter acesso ao processo individual do aluno, mediante autorização da diretora 

pedagógica e no âmbito do estrito cumprimento das suas funções, professores, técnicos e os 

serviços do Ministério da Educação com competências reguladoras do sistema educativo, neste 

caso após comunicação à diretora.  

 O processo individual do aluno pode ser consultado pelos pais ou encarregados de educação, 

quando solicitado pelos mesmos ao professor titular de turma, no horário de atendimento aos 

pais e nas instalações do estabelecimento de ensino. 

 O acesso ao processo individual do aluno será sempre feito na presença do professor titular 

de turma e/ou da diretora pedagógica. 

 As informações contidas no processo individual do aluno referentes a matéria disciplinar e de 

natureza pessoal e familiar são estritamente confidenciais, encontrando-se vinculados ao dever 

de sigilo todos os membros da comunidade educativa que a elas tenham acesso. 

 
11.8. Outros instrumentos de registo 
 Constituem ainda instrumentos de registo de cada aluno: 

a) O registo biográfico; 

b) As fichas de registo de avaliação; 

c) A caderneta escolar (1º ciclo). 
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 O registo biográfico contém os elementos relativos à assiduidade e ao aproveitamento do 

aluno, cabendo ao professor titular de turma a sua organização. 

 A caderneta escolar contém as informações do colégio e do encarregado de educação, bem 

como outros elementos relevantes para a comunicação entre o colégio e os pais ou 

encarregados de educação, sendo propriedade do aluno e devendo ser por este conservada. 

 As fichas de registo de avaliação contêm, de forma sumária, os elementos relativos ao 

desenvolvimento das aprendizagens, capacidades e atitudes do aluno e são entregues aos pais 

ou ao encarregado de educação, pelo professor titular de turma do 1º ciclo, no final de cada 

período. 

 A pedido do interessado, as fichas de registo de avaliação serão ainda entregues ao 

progenitor que não resida com o aluno menor de idade. 

 

 

12. Corpo Docente 
O Corpo Docente é formado por todos os professores e educadoras.  

 

12.1. Direitos 
Tendo em conta as disposições da legislação vigente e o conteúdo do Projeto Educativo 

do Jardim Flori, o professor tem direito a: 

 Receber o vencimento, de acordo com as normas estabelecidas pelo Contrato Coletivo de 

Trabalho do Ensino Particular e Cooperativo, tendo em conta as suas habilitações profissionais, 

desde que tenha aderido ao mesmo; 

 Desenvolver, na ação docente, uma metodologia pessoal e diária que se enquadre na 

programação oficial e nos critérios estabelecidos pelo colégio; 

 Ver facilitada a sua participação em cursos, ações ou encontros destinados ao 

aperfeiçoamento profissional, desde que a sua ausência ou participação não afetem o normal 

funcionamento do colégio; 

 Ser ouvido pela direção, sempre que for julgado necessário ou conveniente; 

 Utilizar todos os materiais didáticos de apoio às aulas disponíveis no colégio. 

 
 

 

12.2. Deveres 
 O professor deve: 

 Cumprir o Regulamento Interno, as determinações do Conselho Pedagógico e todas as 

disposições legais que se relacionem com a vida escolar; 

 Assumir e executar as diretrizes gerais do atual currículo do Ministério de Educação e da 

direção do colégio, relativas à planificação e execução do programa: objetivos, fatores 

específicos, conteúdos, métodos, meios, estratégias e respetiva avaliação; 

 Ser sensato e exigente no seu comportamento; 

 Cumprir os horários estabelecidos; 

 Empenhar-se na realização das atividades programadas pelo colégio; 
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 Orientar os alunos nos métodos de aprendizagem e nos trabalhos individuais ou de grupo, de 

modo a conseguir um melhor aproveitamento, de acordo com as aptidões de cada um; 

 Empenhar-se na atualização dos conhecimentos científicos, tecnológicos e práticas 

pedagógicas; 

 Promover medidas de carácter pedagógico que estimulem o harmonioso desenvolvimento da 

educação, em ambiente de ordem e disciplina, nas atividades da sala de aula e nas demais 

atividades do colégio; 

 Coordenar o plano de trabalho da turma; 

 Colaborar, com empenho, na melhoria das condições de aprendizagem; 

 Assistir às reuniões promovidas pelo colégio e destinadas aos encarregados de educação; 

 Colaborar com os pais e encarregados de educação no sentido de prevenir e resolver 

problemas comportamentais ou de aprendizagem; 

 Dar prioridade às reuniões promovidas pelo colégio em detrimento de atividades pessoais; 

 Minimizar eventuais conflitos que surjam entre alunos, procurando estabelecer um clima 

favorável à ação educativa;  

 Comunicar à direção eventuais problemas de que tenha conhecimento, desde que envolvam 

situações gravosas para a vida dos alunos; 

 Criar e manter um bom ambiente de trabalho entre alunos, encarregados de educação, 

professores e pessoal não docente; 

 Tratar os alunos com a máxima correção, paciência, equidade e justiça, sem quaisquer 

discriminações;   

 Zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos escolares; 

 Limitar o consumo de materiais ao estritamente necessário, a fim de evitar gastos inúteis; 

 Comunicar à diretora do colégio qualquer anomalia que encontre nos equipamentos 

escolares; 

 Estimular os alunos a manter a sala e os demais espaços do colégio limpos e a zelar pelos 

materiais didáticos; 

 Informar a diretora do colégio, com antecedência, da impossibilidade de comparecer às aulas, 

bem como do motivo e do tempo provável do impedimento; 

 Ser protegida a sua autoridade nos domínios pedagógico, científico, organizacional, disciplinar 

e de formação cívica; 

 Exercer a sua autoridade dentro e fora da sala de aula, no âmbito das instalações do colégio 

ou fora delas, no exercício das suas funções; 

 Serem consideradas suficientemente fundamentadas, para todos os efeitos legais, as suas 

propostas ou decisões relativas à avaliação dos alunos, quando, oralmente apresentadas e 

justificadas perante o Conselho de Docentes do 1.º ciclo e sumariamente registadas em ata, as 

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

contrário daquela expressamente constar; 

 Gozar de especial proteção da lei penal relativamente aos crimes cometidos contra a sua 

pessoa ou o seu património, no exercício das suas funções ou por causa delas, sendo a pena 

aplicável ao crime respetivo agravada em um terço nos seus limites mínimo e máximo. 

 Aceitar a nomeação para serviço de avaliação externa, segundo a legislação aplicável; 
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 Não atender particularmente alunos que estejam ou tenham estado, nesse mesmo ano, 

matriculados no estabelecimento; 

 Guardar lealdade ao Centro Social Ascensão Nicol, nomeadamente não negociando por conta 

própria ou alheia em concorrência com ele, nem divulgando informações referentes à sua 

organização ou métodos comerciais.  

 

 

13. Corpo Não Docente 
O pessoal não docente é contratado pela diretora do colégio, segundo as normas do 

Contrato Coletivo de Trabalho do Ensino Particular e Cooperativo em vigor, desde que tenha 

aderido ao mesmo. 

 

13.1. Direitos 
 O pessoal não docente tem direito a: 

 Receber o vencimento, de acordo com as normas estabelecidas pelo Contrato Coletivo de 

Trabalho do Ensino Particular e Cooperativo; 

 Ser respeitado e ser considerado, na sua dignidade, sendo-lhe proporcionadas condições 

adequadas ao desempenho das funções para as quais foi contratado; 

 Dialogar com a direção, sempre que for julgado necessário ou conveniente. 

 

13.2. Deveres 
 O pessoal não docente deve: 

 Colaborar no acompanhamento e na integração dos alunos na comunidade educativa, 

incentivando o respeito pelas regras de convivência promovendo um bom ambiente educativo, 

contribuindo em articulação com os docentes, os pais ou encarregados de educação, para 

prevenir e resolver problemas comportamentais e de aprendizagem; 

 Manter uma atitude de respeito e sadia convivência com os professores, alunos e demais 

membros da comunidade educativa; 

 Executar as tarefas inerentes às funções a definir pela diretora do colégio; 

 Cumprir os horários fixados; 

 Realizar formação em gestão comportamental, se tal for considerado útil para a melhoria do 

ambiente escolar. 

 
13.2.1. Deveres da representante do serviço de psicologia 

 Contribuir, em conjunto com as atividades desenvolvidas no âmbito das áreas curriculares, 

dos complementos educativos e das outras componentes educativas não escolares, para a 

identificação de fatores psicológicos dos alunos de acordo com o seu desenvolvimento global e 

nível etário. 

 Promover a aprendizagem e o desenvolvimento global e harmonioso dos alunos, 

capacitando-os para o exercício de uma cidadania plena e reduzindo o impacto de problemas 

comportamentais, sociais e emocionais no seu desempenho escolar. 
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 Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, professores, pais e 

encarregados de educação, no contexto das atividades educativas, tendo em vista o sucesso 

escolar, a igualdade de oportunidades e a adequação das respostas educativas. 

 Contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente escolar. 

 Abster-se de atender particularmente alunos que nesse ano se encontrem matriculados no 

estabelecimento. 

 

14. Pais e Encarregado de Educação 
Os pais e encarregados de educação são os primeiros e principais agentes educativos e 

contam com a colaboração do colégio na educação dos seus educandos.  

Estes agentes educativos são responsáveis pelos deveres dos seus filhos e educandos, 

especialmente no que se refere à assiduidade, pontualidade e disciplina. 

Considera-se encarregado de educação quem tiver menores a residir consigo ou 

confiados aos seus cuidados: 

− pelo exercício das responsabilidades parentais; 

− por decisão judicial; 

− pelo exercício de funções executivas na direção de instituições que tenham menores, a 

qualquer título, à sua responsabilidade; 

− por mera autoridade de facto por delegação, devidamente comprovada, por parte de 

qualquer das entidades referidas nas alíneas anteriores. 

Em caso de divórcio ou de separação e, na falta de acordo dos progenitores, o 

encarregado de educação será o progenitor com quem o menor fique a residir. 

Estando estabelecida a residência alternada com cada um dos progenitores, deverão 

estes decidir, por acordo ou, na falta deste, por decisão judicial, sobre o exercício das funções 

de encarregado de educação. 

O encarregado de educação pode ainda ser o pai ou a mãe que, por acordo expresso ou 

presumido entre ambos, é indicado para exercer essas funções, presumindo-se ainda, até 

qualquer indicação em contrário, que qualquer ato que pratica relativamente ao percurso 

escolar do filho é realizado por decisão conjunta do outro progenitor. 

 

14.1. Direitos 
          Os pais ou encarregados de educação têm direito a: 

 Conhecer o Projeto Educativo e o Regulamento Interno do Jardim Flori; 

 Ser informados sobre tudo o que diga respeito aos seus educandos; 

 Participar, a título consultivo, no processo de avaliação dos seus educandos, sempre que as 

estruturas de orientação educativa o considerem necessário; 

 Conhecer os critérios de avaliação dos alunos; 

 Pedir revisão das decisões decorrentes da avaliação do seu educando no 3º período do ano 

letivo, de acordo com a legislação em vigor; 

 Ser informados sobre os critérios de apoio financeiro a atribuir pelo Ministério da Educação e 

Ciência (contratos simples e de desenvolvimento). 
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14.2. Deveres 
 Os pais ou encarregados de educação têm o dever de: 

 Reconhecer que o colégio não os substitui, mas apenas completa o seu papel na ação 

educativa; 

 Tomar consciência de que, para além das suas obrigações legais, lhes incumbe uma especial 

responsabilidade inerente ao seu poder-dever de dirigir a educação do seu educando no 

interesse deste e de promover ativamente o desenvolvimento físico, intelectual, cívico, moral e 

espiritual do mesmo; 

 Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando; 

 Promover a articulação entre a educação na família e o ensino no colégio; 

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

rigorosamente os deveres que lhe incumbem, procedendo com correção no seu 

comportamento e empenho no processo de ensino; 

 Contribuir para a execução do Projeto Educativo e do presente regulamento e participar na 

vida do colégio; 

 Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial, 

quando para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino-aprendizagem do seu 

educando; 

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

educando o dever de respeito para com os professores, as Irmãs, o pessoal não docente e os 

colegas do colégio, contribuindo para a preservação da disciplina e harmonia da comunidade 

educativa; 

 Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole disciplinar 

instaurado ao seu educando, participando nos atos e procedimentos para os quais for 

notificado e, sendo aplicada a este medida corretiva ou disciplinar sancionatória, diligenciar 

para que a mesma prossiga os objetivos de reforço da sua formação cívica, do desenvolvimento 

equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua 

plena integração na comunidade educativa e do seu sentido de responsabilidade; 

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

participam na vida do colégio; 

 Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais responsabilidades 

desta, em especial informando-a sobre todas as matérias relevantes no processo educativo do 

seu educando; 

 Comparecer no colégio sempre que tal se revele necessário e quando para tal for solicitado; 

 Conhecer o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, bem como o Regulamento Interno e subscrever 

a aceitação do mesmo e o compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral; 

 Indemnizar o colégio relativamente a danos patrimoniais causados pelo seu educando; 

 Manter constantemente atualizados os seus contactos telefónico, endereço postal e 

eletrónico, bem como os do seu educando, quando diferentes, informando o colégio em caso 

de alteração; 

 Colaborar na execução das atividades do Plano Anual de Atividades; 

 Colaborar com os órgãos do colégio, com vista ao seu bom funcionamento; 
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 Participar nas reuniões informativas ou pedagógicas programadas pelo Jardim Flori; 

 Contribuir para a preservação da disciplina no colégio e para a harmonia da comunidade 

educativa, em especial quando para tal forem solicitados; 

 Estar informado sobre o processo educativo de que é alvo o seu educando (faltas, 

comportamento, aproveitamento, etc.); 

 Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando; 

 Não difundir, no colégio ou fora dele, nomeadamente via Internet ou através de outros meios 

de comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos;  

 Devolver ao colégio, com a maior brevidade possível, a roupa e outros objetos que as crianças 

possam, erradamente, levar para casa e os pais verifiquem não lhes pertencer; 

 Proceder à limpeza e desinfestação, no caso de deteção de piolhos e/ou lêndeas no cabelo 

das crianças, não podendo os alunos frequentar o colégio enquanto se mantiver o problema. 

 

14.2.1. Incumprimento dos deveres 

O incumprimento pelos pais ou encarregados de educação, relativamente aos seus filhos 

ou educandos, dos deveres previstos neste regulamento, de forma consciente e reiterada, 

implica a não aceitação da renovação de matrícula e/ou a respetiva responsabilização nos 

termos da lei. 

Constitui incumprimento especialmente censurável dos deveres dos pais ou encarregados 

de educação: 

 O incumprimento dos deveres de matrícula, frequência, assiduidade e pontualidade pelo 

educando, bem como a ausência de justificação de tal incumprimento; 

 A não comparência no colégio sempre que o seu educando atinja o limite de faltas 

injustificadas e ainda a sua não comparência ou não pronúncia, nos casos em que a sua audição 

é obrigatória, no âmbito de procedimento disciplinar instaurado ao seu educando; 

 A não realização, pelo seu educando, das medidas de recuperação definidas pelo colégio e 

das atividades de integração no colégio e na comunidade, decorrentes da aplicação de medidas 

disciplinares, bem como a não comparência deste em consultas ou terapias prescritas por 

técnicos especializados. 

O incumprimento reiterado, por parte dos pais ou encarregados de educação, destes 

deveres, determina a obrigação, por parte do colégio, de comunicação do facto às autoridades 

competentes e/ou os procedimentos previstos no Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

 

15. Regime de funcionamento da Instituição 
15.1. Admissão de alunos 

A diretora do colégio, ouvidos os outros membros da comunidade educativa, reserva para 

si o direito de admissão, após analisados os dados de uma pré-inscrição. 

A admissão dos alunos é feita de acordo com: 

 

 

 A idade 

          Pré-escolar - crianças a partir dos três anos, feitos até 31 de dezembro; 
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          1º Ciclo - crianças a partir dos seis anos, feitos até 31 de dezembro. 

 

 Alguns critérios de prioridade 

          Serão admitidos em primeiro lugar: 

- os irmãos dos alunos que frequentam ou já frequentaram o colégio; 

- os filhos dos antigos alunos; 

- a data da pré-inscrição; 

- as crianças cujos pais ou encarregados de educação aceitem a perspetiva cristã. 

 

Confirmação de admissão 

        O compromisso entre o colégio e os pais ou encarregados de educação só se torna efetivo 

após informação do colégio da admissão e o pagamento do direito de matrícula, que deverá ser 

efetuado até duas semanas após a comunicação da admissão. 

 
15.1.1. Documentos a entregar no ato da matrícula 

 Cartão de cidadão da criança. 

 Assento de nascimento. 

 Cartão de cidadão dos pais e/ou do encarregado de educação. 

 Duas fotografias tipo passe. 

 Boletim individual de vacinas atualizado. 

 

15.1.2. Primeira matrícula no ensino básico 

 A primeira matrícula no ensino básico é obrigatória para as crianças que completem 6 anos 

de idade até 15 de setembro do ano em que se matriculam pela primeira vez e realiza-se no 

primeiro ano do 1º ciclo. 

 Os pais ou encarregados de educação das crianças que completem 6 anos entre 16 de 

setembro e 31 de dezembro do ano letivo em que se matriculam pela primeira vez devem 

solicitar, através de requerimento à direção pedagógica, a matrícula dos seus educandos. 
 

15.2. Horário de Funcionamento 
O colégio está aberto das 8h às 19h.  

As atividades letivas decorrem com o seguinte horário: 

 

 Pré-escolar 

  

 

 

       Nota: O recreio dos alunos do Pré-escolar não tem horário fixo. 

   

 

3 e 4 anos 

9h – 12h  

11h45  
Almoço no refeitório 

13h45 – 16h  

4/5 e 5 anos 

9h – 12h 

12h  
Almoço no refeitório 

14h – 16h 
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   1º Ciclo 

  

 

 

       Nota: todos os alunos que vão almoçar a casa devem sair do colégio até às 12h45 e só   

       podem regressar a partir das 13h30. 

 

15.3. Calendário 
 O colégio define o calendário escolar seguindo as orientações do Ministério da Educação e 

divulga-o no Plano Anual de Atividades. Mantém-se aberto durante as interrupções letivas, 

mediante inscrição prévia, para apoiar os pais, exceto nos dias referidos no Plano Anual de 

Atividades.  

 No mês de julho há atividades programadas. Para as frequentar, a inscrição deverá ser feita 

até ao prazo que atempadamente se indicar. Todas as informações e horários sobre as 

atividades serão dadas a conhecer numa circular. Os alunos que não cumpram o horário 

estipulado não poderão frequentar as atividades nem permanecer no colégio.  

 Desde os primeiros dias de setembro, o colégio acolhe os alunos, mediante inscrição prévia.  

 

15.4. Economia 
 O colégio não tem fins lucrativos. No entanto, a lecionação, a manutenção e renovação do 

mesmo devem ser asseguradas pelas famílias dos alunos. 

 O colégio conta com a colaboração de um selecionado corpo docente e pessoal auxiliar e 

administrativo contratado, a quem paga catorze meses de vencimento, além das regalias 

sociais, de um seguro de acidentes de trabalho e assistência de medicina no trabalho. 

 Os pais ou encarregados de educação dos alunos devem pagar o correspondente a 10 meses 

completos (de setembro a junho). As mensalidades têm de ser pagas até ao dia 8 de cada mês. 

O pagamento do mês de julho é proporcional às semanas frequentadas. 

 Os pais que tenham mais de dois filhos a frequentar o colégio, terão um desconto de 5% para 

o segundo e de 10% para o terceiro.  

 Todos os pagamentos realizados depois do prazo estabelecido serão agravados em 10%. O 

aluno não pode iniciar a frequência de um novo período sem que todos os débitos estejam 

liquidados. 

 No caso de desistência não serão devolvidas, em nenhuma situação, as verbas já liquidadas, 

nem perdoadas as devidas, até à data da desistência. 

1º e 3º anos 

9h – 10h25 

10h30 – 11h  
Recreio 

11h – 12h30 

12h30  
Almoço no refeitório 

13h – 14h  
Recreio 

14h – 16h30 

2º e 4º anos 

8h45 – 10h 

10h – 10h30 
Recreio 

10h30 – 12h15 

12h15 
Almoço no refeitório 

12h45 – 13h45  
Recreio 

13h45 – 16h15  
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 O pagamento das refeições pode ser mensal ou diário. O regime de pagamento terá de ser 

escolhido no início do ano e só poderá ser alterado uma vez.  

 A não frequência das aulas ou a não utilização dos serviços não dá direito, qualquer que seja 

o motivo das mesmas, a redução nas prestações. Excetua-se o respeitante às refeições, durante 

os meses de setembro, dezembro, março ou abril (conforme as férias da Páscoa) e julho, que 

podem ser pagas por unidade, sem ser considerada mudança de regime de pagamento, desde 

que seja comunicado por escrito, em setembro. 

 O regime de pagamento do prolongamento poderá ser mensal ou diário. 

 O pagamento da matrícula e do seguro escolar deve ser feito no mês de maio de cada ano. 

 Uma vez paga a matrícula, não há direito ao reembolso da respetiva importância, no caso de 

anulação ou desistência da mesma. 

 O pagamento do seguro escolar, no momento da matrícula ou renovação desta, permite que 

todos os alunos beneficiem da cobertura de um seguro de acidentes pessoais, até ao montante 

de: 

Despesas de tratamento por acidente 2.500,00 € 

Responsabilidade Civil                                   2.500,00 € 

Morte 2.500,00 € 

Invalidez  25.000,00 € 

 

  O colégio não se responsabiliza por qualquer dano, resultante de acidente, para além dos 

montantes cobertos por este seguro. 

 O colégio divulgará, anualmente, em maio, o preçário referente aos serviços de utilização 

obrigatória (mensalidade, direito de matrícula e seguro) e o dos serviços facultativos (almoço e 

prolongamento), até setembro. 

 Nenhum aluno poderá renovar a sua inscrição para o ano letivo seguinte sem que se mostrem 

integralmente cumpridas todas as obrigações pecuniárias para com o colégio referentes à 

frequência no ano anterior. 

 
15.4.1 Alterações ao tempo ou modo de lecionação 
 

 Caso, após a matrícula/renovação da matrícula, as autoridades públicas imponham período 

de suspensão das atividades presenciais, diminuição do currículo ou outras que alterem o 

tempo ou modo como os estabelecimentos de ensino prestam o serviço educativo, este facto 

não confere ao encarregado de educação direito a pedir uma redução da anuidade. 

Sem prejuízo do disposto no número anterior, a entidade titular poderá, em função do impacto 

das imposições referidas no número anterior e das possibilidades do colégio, vir a decidir 

conceder alguma redução ou outro benefício às famílias. 

 No caso dos serviços facultativos (almoço e prolongamento), quando, por força de algumas 

das situações referidas acima, o colégio fique impedido de os prestar, o período em que não 

foram prestados não será cobrado, salvo nos casos em que o curto tempo de interrupção ou as 

regras de cobrança desse serviço e as condições da sua prestação e funcionamento indiquem 

expressamente o contrário.  
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 Quando os serviços facultativos tiverem sido pagos antes da prestação, o montante pago a 

mais referido anteriormente, será imputado às prestações da anuidade vencidas e ainda não 

pagas ou vincendas. Estando a anuidade toda paga, as quantias devidas serão devolvidas aos 

encarregados de educação. 

 

16. Serviço Administrativo 
 

A secretaria, em tempo letivo, funciona no seguinte horário: 

 
 

Manhã 

  
 

das 8h30m às 12h45m 
 

Tarde 

  
 

das 14h00m às 17h30m 

 

São atribuições: 

 Diligenciar pela correta e atualizada documentação dos alunos e demais pessoas que prestem 

serviço no colégio; 

 Estabelecer contacto entre os órgãos oficiais e o colégio; 

 Responsabilizar-se por toda a correspondência expedida e recebida; 

 Manter informada a diretora do sistema de cobrança e situação económica do colégio; 

 Supervisionar e zelar pela liquidação das despesas dos alunos. 

 

17. Associação de Pais 
Os pais ou encarregados de educação dos alunos do colégio pertencem, por direito, à 

comunidade educativa tendo, em consequência, direitos e deveres. Por isso, desde o momento 

da inscrição dos seus filhos, constituem-se sócios da Associação de Pais (APIFLORI), fazendo-se 

representar pelos membros por si eleitos. 

Todos os pais ou encarregados de educação contribuem com uma cota mensal definida 

em Assembleia Geral. 

Esta associação, que funciona segundo estatutos próprios, tem por objetivo promover e 

garantir a educação e instrução dos alunos, de forma a assegurar, de acordo com os princípios 

cristãos que caraterizam o Jardim Flori, a sua formação integral – moral, intelectual, religiosa, 

artística e física. 

Esta associação apoia a realização de atividades e paga o custo do transporte de algumas 

visitas de estudo e passeios escolares. 

 

17.1. Atribuições 
 Estabelecer o contacto e o diálogo com a direção, professores, pais ou encarregados de 

educação. 

 Reunir no colégio, dando prévio conhecimento à direção do mesmo. 
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 Fazer-se representar no Conselho Pedagógico sempre que for necessário ou conveniente.  

 Intervir junto dos pais, em colaboração com a direção do colégio, sempre que seja necessário. 

 

Nota: Os casos omissos são submetidos à apreciação da direção do Jardim Flori. O presente 

regulamento vincula todos os membros da comunidade educativa pelo prazo de três anos, 

podendo ser revisto ou alterado sempre que se justifique. 
Porto, 23 de julho de 2021 


