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Alterações pontuais do 1º ciclo  (Alterações nos artigos já existentes no RI) 
 
 

 
Artigo 2.º 

Missão e Natureza  
 
1. A oferta educativa está distribuída da seguinte forma: 

 

 Escola Básica e Secundária Henrique Sommer 
Ensino Básico (2.º e 3.º ciclos), Secundário e Cursos Vocacionais e EFA noturno: Escola Sede do 
Agrupamento 

 

 Ensino Básico do 1.º ciclo 
- Escola Básica de A-dos-Pretos 
- Escola Básica de Cavalinhos 
- Escola Básica Costas 
- Escola Básica de Maceira 
- Escola Básica de Porto Carro 

 

 

 Educação Pré-Escolar 
- Jardim de Infância de A-do-Barbas 
- Jardim de Infância A-dos-Pretos 
- Jardim de Infância de Cavalinhos 
- Jardim de Infância de Costas 
- Escola Básica de Maceira  
- Jardim de Infância de Maceirinha 
- Jardim de Infância de Pocariça 
- Jardim de Infância de Porto Carro 

 
 

Artigo 3.º 
Horário de funcionamento do Agrupamento 

 
1.2. 1.º Ciclo do Ensino Básico 
A atividade letiva é composta por 25 horas semanais distribuídas por dois períodos (manhã e tarde), nos 
1.º, 2.º e 4.º anos. No 3.º ano a atividade letiva é composta por 27 horas semanais, também distribuídas 
por dois períodos, face à integração dos Inglês. 

 
Artigo 51.º 

Composição 
 
1. A cada Departamento Curricular pertencem os Docentes (Professores/Educadores de Infância) que 

lecionem a mesma disciplina, ou área disciplinar, ou façam parte do mesmo grupo de recrutamento de 
acordo com a matriz do respetivo departamento. 

 
3. De acordo com o ponto 1 deste artigo, cada Departamento Curricular é constituído pela totalidade dos 

docentes dos grupos de recrutamento e áreas disciplinares de acordo com os cursos lecionados: 
 

 Departamento da Educação Pré-Escolar: 100 – Educação Pré-Escolar; 

 Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico: 110 – 1º Ciclo do Ensino Básico; 110 – Apoios 
Socioeducativos; grupo 120 (1.º ciclo). 

 Departamento de Línguas: 210 – Português e Francês; 220 – Português e Inglês 
 
 

Artigo 82.º 
Critérios gerais de avaliação 

 
1- Os critérios gerais de avaliação aprovados em Conselho Pedagógico, atribuirão um peso distinto a cada 

domínio, consoante o ano de escolaridade.  

2- Ao longo do ano letivo, no processo de avaliação do aluno, a terminologia a utilizar na classificação das 
fichas de avaliação, em função das percentagens obtidas, é a seguinte: 
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a) No 1.ciclo do ensino básico 

Insuficiente 0 a 19% nível 1 (*) 

Insuficiente    de 20% a 49% nível 2 (*) 

 Suficiente   de 50% a 69% nível 3 (*) 

Bom (B)  de 70% a 89% nível 4 (*) 

Muito Bom (MB) de 90% a 100% nível 5 (*) 

 

(*) De acordo com o estabelecido no artigo 8.º, ponto 5, do despacho n.º 17-A/2015, de 22 de 
setembro no 4.º ano de escolaridade a avaliação sumativa interna, nos três períodos letivos, expressa-
se numa escala de 1 a 5 nas disciplinas de português e matemática.  

 
 

Artigo 86.º 
Informação sobre a aprendizagem 

 
1 — A avaliação dos alunos incide sobre os conteúdos definidos nos programas e tem como referência as 
metas curriculares em vigor para as componentes do currículo no 1.º ciclo e disciplinas nos 2.º e 3.º ciclos, 
Secundário, CEF e C. Profissionais. 

 
BIBLIOTECA ESCOLAR / CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 

 
Artigo 241.º 

Âmbito 
 
1. Os serviços de Biblioteca Escolar/ Centro de Recursos Educativos do Agrupamento de Escolas Henrique 
Sommer são constituídos por:  
a) Biblioteca Escolar da Escola-Sede  
b) Biblioteca da Escola Básica de Maceira (Centro Escolar Biblioteca Escolar do estabelecimento da 
Educação Pré-escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico da Escola Básica de Maceira  
c) Pacote itinerante da E.B.1 de Porto – Carro  
 
2. A Biblioteca Escolar da Escola-Sede integra:  
a) A Rede de Bibliotecas Escolares desde 1998 (Rede Nacional) / desde 2001 (Rede Concelhia).  
b) A  Biblioteca Escolar do estabelecimento da Educação Pré-escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico da 
Escola Básica de Maceira  e a Escola do Primeiro Ciclo de Porto do Carro integram a Rede de Bibliotecas 
Escolares desde 2005. 
 

Artigo 247.º 
Biblioteca Escolar da E.B. de Maceira       

 
O Regulamento da Biblioteca Escolar da E.B. de Maceira rege-se pelas normas do Regulamento da 
Biblioteca da Escola-Sede, com as devidas adaptações, de acordo com a especificidade do estabelecimento 
de ensino e da faixa etária dos alunos.Esta biblioteca tendo em conta a localização e a especificidade que 
apresenta poderá ser mobilizada para outras atividades envolvendo a população escolar sem colocar em 
causa as regras e os principios para que foi definida, antes reforçando o seu papel de centro de recursos 
aberto à Comunidade. 
 

Artigo 255.º 
Quadros de Honra: Mérito e Louvor 

 
1. No final de cada ano letivo o nome do aluno constará do Quadro de Honra e receberá um Certificado se, 

de uma forma global:   
 
a) No 1.º ciclo: obtiver Muito Bom nas áreas de Português, Matemática e Estudo do Meio, 

cumulativamente, e um desempenho bastante satisfatório nas restantes componentes do currículo;  
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Alterações pontuais no 2ºe 3º Ciclos (nos artigos já existentes) 
Avaliação regulamentada pelo despacho normativo n.º 17-A/2015, de 22 de setembro 

 
Artigo 82.º 

Critérios gerais de avaliação 
 

3- Os critérios gerais de avaliação aprovados em Conselho Pedagógico, atribuirão um peso distinto a cada 
domínio, consoante o ano de escolaridade.  

4- Ao longo do ano letivo, no processo de avaliação do aluno, a classificação das fichas de avaliação passa 
pelo registo das percentagens obtidas, a saber: 

b) No 2º e 3º ciclos do ensino básico: 

 0 - 19% 

 20 - 49% 

 50 - 69% 

 70 – 89% 

 90 - 100% 

 
 

NOVIDADES A INTRODUZIR NO RI 
 
 

Unidade de Ensino Estruturado para a educação de alunos do espetro do autismo 
 

Artigo-- 
Funcionamento  

 
 
1- Definição: Este Agrupamento integra com uma Unidade de Ensino Estruturado, implementada na Escola-

Sede do Agrupamento e destina-se a apoiar a educação/formação de todos os alunos que apresentem 

perturbações enquadráveis no espetro do autismo, independentemente do seu grau de severidade ou da 

manifestação de outras perturbações associadas, constituindo uma resposta educativa específica para 

alunos com estas perturbações. 

 

2- Objetivos: Constituem objetivos das unidades de ensino estruturado: 
 

a)Promover a participação dos alunos com perturbações do espetro do autismo nas atividades 

curriculares e de enriquecimento curricular, junto dos pares da turma a que pertencem; 
 

b) Implementar e desenvolver um modelo de ensino estruturado o qual consiste na aplicação de um 

conjunto de princípios e estratégias que, com base em informação visual, promovam a organização do 

espaço, do tempo, dos materiais e das atividades; 
 

c) Aplicar e desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que, com base no modelo de 

ensino estruturado, facilitem os processos de aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao 

contexto escolar;  
d) Proceder às adequações curriculares necessárias;  
e) Organizar o processo de transição para a vida pós-escolar; 

 
f) Adotar opções educativas flexíveis, de carácter individual e dinâmico, pressupondo uma avaliação 

constante do processo de ensino e de aprendizagem do aluno e o regular envolvimento e participação 

da família. 

 

3- Funcionamento: Os alunos que frequentam a Unidade de Ensino Estruturado devem frequentar uma 

turma de referência, devendo, para isso, estar matriculados num estabelecimento de ensino do Agrupamento. 

Contarão com o apoio da Unidade de Ensino Estruturado, enquanto recurso pedagógico especializado. A 

organização da resposta educativa para alunos com Perturbação do Espetro do Autismo deve ser 

determinada pelo grau de severidade, nível de desenvolvimento cognitivo, linguístico e social, nível de ensino 

e pela idade dos alunos. O tempo de permanência no espaço pedagógico da Unidade Especializada 

dependerá da especificidade de cada aluno, devendo esta decisão constar no Programa Educativo Individual 

do aluno. Atendendo às características do trabalho a desenvolver, e no sentido de responder de forma 
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adequada e eficaz às necessidades de cada um dos alunos, o número de crianças apoiadas pela unidade 

não deve ser superior a seis. 

 

4- Recursos Humanos: A atribuição dos recursos humanos deverá ter em conta o número de alunos, o seu 

nível funcional e o horário de funcionamento da unidade. Assim, considera-se essencial para um grupo de 

seis alunos a atribuição dos seguintes recursos: 
 

a) Dois docentes de Educação Especial do Quadro do Agrupamento, com formação especializada, 

preferencialmente com experiência ou formação na área das Perturbações do Espetro do Autismo e 

do Ensino Estruturado;  
 

b) Dois Assistentes Operacionais, do Quadro do Agrupamento, de modo a garantir um apoio estável e 

contínuo e, sempre que possível, com formação ou experiência na área da problemática do Autismo e 

do Ensino Estruturado; 
 

c) Um Terapeuta da Fala, em tempo a determinar, de acordo com o nível funcional dos alunos; 
 

d) Um psicólogo, em tempo a determinar, para intervir/interagir na/com a família e para desenvolver 
competências sociais nos alunos.  
e) Outros técnicos a definir, de acordo com o perfil de funcionalidade dos alunos. 

 

5- Recursos Materiais: A Unidade de Ensino Estruturado para a Educação de Alunos do Espetro do Autismo 

deve estar apetrechada com mobiliário e equipamentos essenciais às necessidades específicas da sua 

população alvo e introduzir as modificações que se considerem necessárias nos espaços e nos materiais, 

face ao modelo de ensino a que se destina. 
 
6- Localização - A Unidade de Ensino Estruturado para a Educação de Alunos do Espectro do Autismo está 
instalada numa sala da Escola-Sede do Agrupamento de Escolas Henrique Sommer, Maceira. 
 

7- Horário - O horário da Unidade de Ensino Estruturado para a Educação de Alunos do Espetro do Autismo 

é fixado anualmente, de acordo com o horário da escola onde está inserida e atendendo às necessidades 

dos alunos e aos recursos existentes. 
 

 
Sumários Eletrónicos 

 
Regulamento 
Artigo … º 

 
O GIAE inclui um módulo de sumários eletrónicos, onde os professores os devem registar; 
O módulo dos sumários eletrónicos está instalado em todos os computadores das salas de aula bem como 
nos computadores da sala de professores e biblioteca, gabinetes de trabalho e nas escolas e jardins-de-
infância do Agrupamento. Poderá ser configurado em PC (pessoal do docente). 
O sumário eletrónico deve ser aberto no início de cada aula, podendo depois, ser alterado; 
As faltas aos alunos, no caso de sumários de atividades letivas, deverão ser marcadas durante o período da 
aula; 
O período em que é possível alterar um sumário eletrónico é de dois dias, período definindo pela Direção do 
Agrupamento; 
A não abertura do sumário no período definido no ponto anterior deverá ser obrigatoriamente comunicada à 
Direção, para que a situação possa ser regularizada. 
Os sumários passam a ser registados na aplicação eletrónica, envolvendo toda a realidade escolar/educativa 
do Agrupamento. 
 

 
 

Secção VI – Coordenação de escola ou de estabelecimento de educação pré-escolar e 
responsáveis 

 
Artigo ---º  

 Coordenador 
1. A coordenação de cada estabelecimento de educação pré-escolar ou de escola integrada no 
agrupamento é assegurada por um coordenador. 
2. Nas escolas que tenham menos de três docentes em exercício efetivo de funções, não há lugar 
à designação de coordenador. 
3. O coordenador é designado pelo Diretor, de entre os professores em exercício efetivo de 
funções na escola ou no estabelecimento de educação pré-escolar. 
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4. De acordo com o Despacho normativo n.º 10-A/2015 de 19 de junho, o Diretor distribui as horas 
da componente para a gestão, desde que assegure o mínimo de atividades letivas para o 
coordenador de estabelecimento, no caso de este ser educador. 
5. O tempo sobrante da componente letiva dos coordenadores de estabelecimento do 1.º ciclo, 
referido no número anterior, pode ser utilizado na titularidade de uma turma, desde que fique 
garantido um mínimo de três horas para o exercício do cargo. 
6. O mandato do coordenador de estabelecimento tem a duração de quatro anos e cessa com o 
mandato do Diretor. 
7. O coordenador de estabelecimento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho 
fundamentado do Diretor. 
 
 

Artigo ----º  
Competências 

Compete ao coordenador de escola ou estabelecimento de educação pré-escolar: 
a) Coordenar as atividades educativas, em articulação com o Diretor; 
b) Cumprir e fazer cumprir as decisões do Diretor e exercer as competências que por este lhe 
forem delegadas; 
c) Transmitir as informações relativas a pessoal docente e não docente e aos alunos; 
d) Promover e incentivar a participação dos pais e encarregados de educação, dos interesses 
locais e da autarquia nas atividades educativas. 
 

Artigo ----º  
Responsáveis 

O Diretor pode, anualmente, delegar funções de responsável num docente, quando se trate de 
uma escola com menos de três professores e que não reúna as demais condições previstas 
regulamentarmente. 

 
 
 
 
 

Cursos Vocacionais 
 

Única alteração/novidade 
Artigo 9.º 

Aprovação e Progressão 
 

15 – Os alunos com módulos em atraso por incumprimento do dever de assiduidade, podem 
inscrever-se numa época especial de avaliação, em dias a definir durante a primeira semana da 
interrupção letiva do Natal, no ano letivo subsequente. 
16 – A inscrição na época especial de avaliação é feita nos Serviços Administrativos, até uma 
semana antes do início da interrupção de Natal, e mediante o pagamento de uma taxa de 10 euros 
por módulo. 
17 – Os restantes procedimentos são os mesmos da avaliação extraordinária, conforme as 
disposições legais determinam. 
 
 

 
FORMAÇÃO CONTÍNUA DO AEHS  

 
COMISSÃO PEDAGÓGICA 

 
 

Disposições Gerais 
 

O Agrupamento de Escolas de Henrique Sommer, Maceira, Leiria (doravante designado por AEHS), integra o 
Centro de Formação de Associação de Escolas (doravante designado por CFAE) da Rede de Cooperação e 
Aprendizagem (CFRCA) sediado em Leiria, cuja organização se enquadra no Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 
de Julho. 
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Integração na Comissão Pedagógica do CFAE 

 
O AEHS integra a Comissão Pedagógica do CFAE através do Diretor, com assento no Conselho de 
Diretores, e do responsável do Plano de Formação, que integra a Secção de Formação e Monitorização. 
 

 

Competências do Diretor do AEHS no Conselho de Diretores 

 

O Diretor do AEHS integra o Conselho de Diretores da Comissão Pedagógica do CFAE, a quem compete:  
 
a) Definir e divulgar o regulamento do processo de seleção do diretor do CFAE; 

b) Selecionar o diretor do CFAE a partir de um procedimento concursal ou proceder à sua recondução nos 

termos do n.º 4 do artigo 18.º, do Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de Julho; 

c) Aprovar o regulamento interno do CFAE sob proposta da secção de formação e monitorização; 

d) Aprovar o plano de formação do CFAE, ouvida a secção de formação e monitorização; 

e) Aprovar o plano anual de atividades do CFAE, ouvida a secção de formação e monitorização; 

f) Aprovar os princípios e critérios de constituição e funcionamento da bolsa de formadores internos, ouvida a 

secção de formação e monitorização; 

g) Aprovar a constituição da bolsa de formadores internos para cada ano escolar; 

h) Aprovar e reconhecer as ações de formação de curta duração previstas no Decreto -Lei n.º 22/2014, de 11 

de fevereiro; 

i) Aprovar os protocolos de colaboração entre o CFAE e outras entidades; 

j) Aprovar o projeto de orçamento do CFAE; 

k) Acompanhar e garantir a aplicação de critérios de rigor, justiça e coerência nos processos de avaliação 

decorrentes das atividades do CFAE; 

l) Aprovar o relatório anual de formação e atividades do CFAE; 

m) Monitorizar o impacte da formação realizada nas escolas associadas, nos docentes e não docentes, assim 

como propor as reformulações tidas por convenientes; 

n) Participar na avaliação do desempenho docente do diretor do CFAE nos termos da lei. 

 

 

Secção de Formação e Monitorização 
 

 
A Secção de Formação e Monitorização é uma secção da Comissão Pedagógica constituída pelo Diretor do 
CFAE, que coordena, e pelo responsável do Plano de Formação de cada uma das escolas associadas. 
Esta secção tem funções de coordenação, supervisão pedagógica e acompanhamento do plano de formação 
e de atividades do CFAE. 
 

Responsável do Plano de Formação 
 
 

O responsável do Plano de Formação deve ser um elemento do Conselho Pedagógico, designado pelo 
diretor, com o aval dos restantes elementos deste conselho. Deverá, ainda, nos mesmos termos, ser 
designado um docente que o representará, em caso de impedimento. 
A atividade a realizar pelo responsável do plano de formação de cada uma das escolas associadas é 
integrada na componente não letiva de estabelecimento, podendo integrar ainda as horas de redução da 
componente letiva, previstas no artigo 79.º do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 
Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 139 -A/90, de 28 de abril. 
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Competências do Responsável do Plano de Formação 

 
 

Enquanto elemento da Secção de Formação e Monitorização do CFAE, compete ao Responsável do Plano 
de Formação: 
 
a) Colaborar na proposta de elaboração do regulamento interno do CFAE; 

b) Facilitar e promover a comunicação e a articulação entre o AEHS e o CFAE; 

c) Participar na definição das linhas orientadoras e das prioridades para a elaboração do plano de formação 

do AEHS; 

d) Colaborar na identificação das necessidades de formação do pessoal docente e não docente do AEHS; 

e) Propor a organização de ações de formação de curta duração; 

f) Estabelecer a articulação entre os projetos de formação do AEHS e o do CFAE; 

g) Colaborar na apresentação de orientações para o recrutamento e seleção dos formadores da bolsa 

interna, bem como de outros formadores cuja colaboração com o CFAE se considere relevante; 

h) Acompanhar a execução do plano de formação e de atividade do CFAE e do AEHS; 

i) Colaborara na proposta ao recurso a serviços de consultadoria para apoio ao desenvolvimento das 

atividades do CFAE; 

j) Avaliar o impacte da formação na melhoria da aprendizagem no AEHS; 

k) Elaborar o relatório anual de avaliação da formação e atividades do AEHS; 

l) Colaborar na elaboração do relatório anual de avaliação da formação e atividades do CFAE.   
 

 

Plano de Formação do AEHS 

 

1 — O plano de formação do AEHS é o instrumento de planificação das ações de formação a desenvolver no 
Agrupamento em articulação com o do CFAE, podendo ter uma vigência anual ou plurianual até ao máximo 
de três anos. 
2 — O plano de formação assenta num levantamento de necessidades e prioridades de formação do AEHS e 
dos seus profissionais. 
3 — O plano de formação apresenta obrigatoriamente a explicitação calendarizada das prioridades de 
formação a realizar para o seu período de vigência, bem como a identificação clara dos destinatários da 
formação. 
4 — A aprovação do plano de formação é feita, até ao dia 30 de julho do ano escolar imediatamente anterior 
ao início da sua vigência, podendo ser integradas no plano de formação, fora daquele prazo, as ações de 
formação de curta duração consideradas pertinentes. 
5 — A título excecional e quando a situação o exija, o plano de formação pode ser alterado por decisão do 
Conselho Pedagógico, devidamente fundamentada e exarada em ata. 
6 — O plano de formação ou as ações de formação nele inscritas podem ser apoiados por programas de 
financiamento provenientes de fundos europeus nos termos da regulamentação em vigor. 
7 — O AEHS pode estabelecer protocolos de colaboração de caráter pontual ou duradoiro com entidades 
públicas, particulares ou cooperativas, tendo em vista a viabilização de ofertas formativas em domínios de 
formação considerados prioritários. 

 
 
 
 

Comunicação e divulgação do plano de formação 
 
 

1 — A divulgação do plano de formação do AEHS em articulação com o do CFAE deve efetuar -se no início 
do ano escolar e até ao dia 15 de setembro, de modo a garantir a sua divulgação junto dos docentes. 
2 — A divulgação das ações de formação contínua deve apresentar as condições de duração, acreditação, 
frequência, avaliação dos formandos, local e calendário de realização e a identificação do formador. 
3 — A divulgação das ações de formação contínua a nível nacional é igualmente feita pela Direção -Geral da 
Administração Escolar, devendo as entidades formadoras disponibilizar a informação em tempo oportuno. 
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Formadores Internos 

 

 Os formadores internos do AEHS, certificados pelo CCPFC, poderão integrar a bolsa de formadores internos 

do CFAE, nos termos previstos no Decreto -Lei n.º 22/2014, de 11 de Fevereiro.   

  

 

Formadores externos 

 
O AEHS pode recorrer ao serviço de formadores externos quando: 

 

a) Não existam formadores com perfil considerado adequado às necessidades de formação na bolsa de 

formadores internos do CFAE; 

b) Os programas de formação são da iniciativa dos serviços centrais do Ministério da Educação e Ciência; 

c) As atividades de formação decorram de candidaturas aprovadas no âmbito de programas com 

financiamento provenientes de fundos europeus; 

d) As atividades de formação decorram de protocolos de colaboração de caráter pontual ou duradoiro com 

entidades públicas, particulares ou cooperativas, tendo em vista a viabilização de ofertas formativas em 

domínios de formação considerados prioritários. 

 
 
 
 
 

CP, de 9 de dezembro de 2015 
 

 
O Presidente do CP 

Jorge Bajouco 


