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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O Centro Escolar de Penafiel é um estabelecimento de ensino construído em 2013 

e implantado numa área de 12 500 m2, com projeto técnico da responsabilidade da 

Câmara Municipal de Penafiel. 

Está integrado no Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes e localiza-

-se na freguesia de Penafiel, na rua Abílio Miranda. 

Foi inaugurado no dia 7 de setembro de 2013, com a presença dos Secretários 

de Estado do Ensino Básico e Secundário, João Grancho, e do Ensino Superior, José 

Ferreira Gomes.  

O projeto, da autoria do arquiteto José Bernardo Távora, é composto por 30 salas 

de aula: 24 para o 1.º ciclo do ensino básico, com capacidade para 624 alunos, 

equipadas com quadros interativos e computadores com ligação à Internet e 6 salas de 

atividades para a educação pré-escolar, com capacidade para 150 crianças. 

O Centro Escolar de Penafiel conta ainda com um pavilhão gimnodesportivo, 

balneários, posto médico, sala de pausa, biblioteca, sala para docentes, sala de 

reuniões, dois gabinetes, átrio, casas de banho, cozinha e refeitório, com capacidade 

para servir cerca de 1200 refeições diárias, campo de jogos, parque infantil e um parque 

de estacionamento coberto, para uso dos funcionários, com 52 lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Regimento Interno 

 

4 

 

 

 

1. OBJETO E ÂMBITO  

 

 

Este Regimento apresenta um conjunto de estruturas e de regras de 

funcionamento da Escola Básica de Penafiel (Centro Escolar). Estabelece normas que 

permitem a máxima eficiência na organização, funcionamento e consecução dos 

objetivos definidos pela e para a comunidade educativa deste estabelecimento do 1.º 

ciclo, em conformidade com o Regulamento Interno do Agrupamento e dentro dos 

parâmetros estabelecidos pela lei em vigor para o presente ano letivo. 

 

Aplica-se a:  

 

a) Alunos do 1.º Ciclo;  

b) Pessoal docente;  

c) Pessoal não docente;  

d) Pais e Encarregados de Educação;  

e) Visitantes e utilizadores ocasionais do espaço escolar, devidamente 

autorizados.  
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2. ADMISSÃO DAS CRIANÇAS E FORMAÇÃO DE TURMAS  

 

 

Os alunos candidatos a frequentar este estabelecimento de ensino poder-se-ão 

matricular pela Internet, na aplicação informática disponível no Portal das Escolas 

www.portaldasescolas.pt, com o recurso à autenticação através de cartão de cidadão, 

ou, de modo presencial, nos serviços administrativos do Agrupamento de Escolas D. 

António Ferreira Gomes – Penafiel. 

Estão obrigatoriamente sujeitos a esta matrícula todas as crianças que completem 

6 anos até 15 de setembro. Se o estabelecimento tiver vaga, poder-se-ão matricular as 

crianças que completem a mesma idade até 31 de dezembro, tendo prioridade os alunos 

com irmãos já matriculados neste estabelecimento de ensino e, de seguida, os mais 

velhos. 

No caso de transferência de estabelecimento, o processo será entregue nos 

Serviços Administrativos do Agrupamento. 

No ato da matrícula, o encarregado de educação terá que dizer se pretende que 

o seu educando frequente as Atividades de Enriquecimento Curricular. 
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3. REGIME DE FUNCIONAMENTO 

 

3.1. Calendário Escolar 

 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Períodos Atividade letiva Avaliações 

 

1.º 

12 setembro – 1.º ano 

13 setembro – 2.º / 3.º / 4.º anos  

a 17 de dezembro de 2019 

 

18,19 e 20 de dezembro 
2019 

2.º 6 janeiro de 2020 a 27 março de 2020 1, 2 e 3 de abril de 2020 

3.º 14 abril de 2020 a 19 de junho de 2020  22, 23 e 24 de junho 2020 

 

Interrupções 

1.ª Natal 18 de dezembro a 3 de janeiro de 2020 

2.ª Carnaval 24 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2020 

3.ª Páscoa 30 de março a 13 de abril de 2020 

 

               

 

CALENDÁRIO DE PROVAS de aferição do 2.º ano  

 

16 de junho – Português e Estudo do Meio 

18 de junho – Matemática e Estudo do Meio 

De 4 a 12 de maio – Expressões Artísticas e Físico-Motoras 

 

 

 

 

 



  Regimento Interno 

 

7 

 

 

3.2. Horário de Estabelecimento 

                                                                 

O estabelecimento funciona das 7h 45min às 18h 30min de acordo com o quadro 

seguinte. O horário só poderá ser alterado por determinação superior. 

 

Turno da manhã 
Prolongamento 7h 45min – 8h 30min 

Atividades escolares 9h 00min – 12h 00min 

Intervalo para o almoço 12h 00min – 13h 30min 

Turno da tarde 
Atividades escolares 13h 30min – 17h 00min 

Prolongamento 17h 30min – 18h 30min 

 

 

a) Horário da porta de entrada  

Por questões de segurança, a porta do estabelecimento mantém-se sempre 

fechada, sendo aberta apenas em caso de necessidade e no seguinte horário: 

 

Horário – Porta de entrada 

7h 45min Acolhimento dos alunos com autorização  

8h 30 – 9h 00min Acolhimento dos restantes alunos 

12 h00 – 12h 30min Saída para almoço 

13h 00 – 13h 30min Entrada para o turno da tarde 

14h 30 / 15h 30min Saída dos alunos não inscritos nas AEC 

17h 00 – 18h 30min Saída parcelar dos alunos 

18h 30min Encerramento 

 

 

b) Vigilância da Porta principal 

A vigilância da porta principal está a cargo dos Assistentes Operacionais José 

Artur Ferreira Augusto, José António R. Monteiro e Maria Zizina Moreira de Sousa. 
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4. PESSOAL DOCENTE 

Exercem funções neste estabelecimento 20 Professores Titulares de Turma, 5 

professores em Apoio Educativo, 2 professores de Inglês, 14 Professores das Atividades 

de Enriquecimento Curricular (4 de Inglês, 4 de Música e 6 de Atividade Física e 

Desportiva) e 3 professores do Ensino Especial. 

4.1. Caracterização 

FUNÇÃO NOME Turma CATEGORIA 

 

P
ro

fe
s

s
o

r(
a)

 T
it

u
la

r 
d

e
 T

u
rm

a
 

António Henrique Amado Freire 1º A QA 

Elisabete Maria Ribeiro Gaspar 1º B QA 

Marco Aurélio Monteiro Gomes 1º C QZP 

José Carlos da Silva Gouveia 1º D QZP 

Elisabete Maria Ferreira Garcês 1º E QZP 

Maria Manuel Campos da Rocha 2º F QZP 

Maria Margarida Pacheco Medeiros 2º G QA 

Laura Cristina Silvares Moreira 2º H QZP 

Madalena Maria Pacheco da Silva 2º I QA 

Suzel Jacinta Maldonado Morais Alves 2º J QA 

Maria Joaquina Neto Lopes 3º K QA 

Helena Maria Costa Magalhães 3º L QA 

Ana Maria da Rocha Silva 3º M QA 

Maria de Fátima dos Santos Lopes 3º N QA 

Maria Isabel Morais Lopes 3º O QA 

Isabel Macedo Pires 4º P QZP 

Maria José Vieira Lopes 4º Q QZP 

Maria Conceição Mendes Cunha Moreira 4º R QZP 

Sílvia Cristina Ribeirinha Burgos Alves 4º S QA 

Maria Emília Monteiro e Melo 4º T QA 
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Outros docentes 

 

FUNÇÃO NOME CATEGORIA 

 

 

Apoio Educativo 

Felisbela Maria Soares Archer Alegre QA 

Luísa Mª Pereira Gonçalves de Castro QA 

Clotilde Tomé Reino Freire QA 

Diana dos Santos Rocha  QZP 

Fernanda Pinto Vasconcelos QZP 

 

Educação Especial 

Elsa Paula Pereira Pacheco QA 

Joaquim Manuel dos Santos Vieira QA 

Paula Cristina Meireles Vieira Alves  

ECD Art.º 79 Blandina de Sousa Nunes Moreira QA 

Professora Inglês Sandra Sofia Esteves Pires QA 

Professora Inglês Andreia Carla Mendes Soares QA 

Coordenadora de 
Estabelecimento 

Clotilde Tomé Reino Freire QA 
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  Atividades de Enriquecimento Curricular 

 

 

4.2. Horários (em anexo) 

 

O horário dos professores de apoio educativo e educação especial é distribuído 

de acordo com as necessidades específicas dos alunos, podendo ser alterado quando 

se justifique.   

 

FUNÇÃO NOME TURMAS 

Professora de Ensino da Música Sónia Rosa da S. Ribeiro 1.º E / 3.º K / 3.º M / 4.º R 

Professora de Ensino da Música Sílvia Maria Maia F. da Mota 1.ºA / 1.º C / 2.º I / 2.º F / 4.º S 

Professora de Ensino da Música Marta Sofia da S. Pacheco 1.º B / 1.º D / 2.º H / 2.º J 

Professor de Ensino da Música Carlos Miguel da C. Correia 3.º L / 4.º P / 4.º T 

Professora de Ensino da Música  3.º N / 3.º O / 4.º Q 

 

Professora de Ensino do Inglês  1.º B / 2.º F 

Professora de Ensino do Inglês Maria de Fátima C. dos Santos 1.º C / 1.º E 

Professora de Ensino do Inglês Ana Maria Amaral Guedes 2.º I / 2.º H / 2.º J 

Professor de Ensino do Inglês João Carlos Lamas 1.ºA / 1.º D 

 

Professor de Atividade Física e 
Desportiva 

Luís Filipe Brandão M. Ferreira 1.ºA / 4.º P / 4.º Q / 4.º R 

Professor de Atividade Física e 
Desportiva 

Paulo César Cunha Ribeiro 3.º L / 3.º M / 4.º T 

Professor de Atividade Física e 
Desportiva 

André Joaquim S. Neves 1.º C / 2.º F / 2.º H / 2.º J /3.º O 

Professor de Atividade Física e 
Desportiva 

Ana Sofia Lopes M. Silva 2.º I / 3.º N 

Professor de Atividade Física e 
Desportiva 

Anselmo Luís dos S. Pereira 1.º B /1.º D / 1.º E / 3.º K / 4.º S  
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4.3. Direitos dos professores 

a) Direito de participação no processo educativo; 

b) Direito à formação e informação para o exercício da função educativa; 

c) Direito ao apoio técnico, material e documental; 

d) Direito à segurança na atividade profissional; 

e) Direito de intervir na orientação pedagógica e de gerir o processo de ensino/ 

aprendizagem; 

f) Direito a sentir-se respeitado, tratado com educação, pelos colegas, pessoal de 

ação educativa e restante comunidade educativa.  

 

4.4. Deveres dos professores 

  

1. Ser assíduo e pontual; 

2. Participar dinâmica e construtivamente na vida escolar; 

3. Estar atualizado científica e pedagogicamente; 

4. Desenvolver estratégias conducentes à dinamização da articulação do trinómio: 

Família/Meio/Escola; 

5. Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens 

dos alunos; 

6.  Proceder à avaliação dos alunos, com base nos critérios definidos pelas instâncias 

competentes; 

7.  Elaborar, aprovar e avaliar o plano de turma; 

8.  Receber e atender os encarregados de educação dentro do horário estipulado para 

o efeito;  

9.  Supervisionar as atividades de enriquecimento curricular; 

10.  No caso de atraso frequente de algum aluno, o professor deve avisar por escrito o 

encarregado de educação e, ao fim de 5 dias úteis, comunicar à proteção de menores; 

11.  Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno e todas as diretrizes emanadas da 

direção. 
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5. PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

5.1. Composição 

 

Assistentes Operacionais: 

 

José António Rodrigues Monteiro 

Maria de Fátima Ribeiro 

Maria Cândida da Silva Alves 

Leontina Oliveira Araújo 

Maria Zizina Moreira de Sousa 

José Artur Ferreira Augusto 

Lídia Maria Vale Ferreira 

 

Câmara 

Maria Irene Alves Moreira  

 

 

5.2. Direitos  

 

a) Direito à segurança na atividade profissional; 

b) Direito a sentir-se respeitado; 

c) Direito à informação e à formação para o exercício das suas funções. 

 

5.3. Deveres  

        

a) Cumprir as normas emanadas pela direção; 

b) Cumprir as normas emanadas pela coordenadora da escola; 

c) Colaborar com os docentes no acompanhamento dos alunos entre e durante as 

atividades letivas; 
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d) Colaborar com os docentes no acompanhamento dos alunos nas visitas de estudo e 

festas da escola;  

e) Cuidar do material didático; 

f) Limpar e arrumar as instalações da escola à sua responsabilidade, zelando pela sua 

conservação; 

g) Receber as crianças mantendo a ordem e o respeito; 

h) Em caso de atraso do professor, por razões imprevistas, caberá à assistente 

operacional permanecer na sala com os alunos, dinamizando qualquer atividade até 

que a situação se regularize;  

 i) Zelar pela manutenção da escola e contribuir para que haja um bom ambiente de 

trabalho; 

j) Não abandonar o seu serviço sem a devida autorização e sem que a sua substituição 

esteja assegurada; 

k) Assistir às reuniões de trabalho quando forem convocadas pela coordenação; 

l) Não prejudicar com o seu trabalho o normal funcionamento das atividades letivas; 

m) Socorrer prontamente os alunos em caso de acidente e informar imediatamente o 

professor titular da turma da ocorrência; 

n) Cumprir as normas de saúde, higiene e segurança no trabalho. 

 

5.4. Horários (em Anexo) 
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6. ALUNOS  

 

6.1. Organização e distribuição dos alunos por turma  

A escola tem quatrocentos e cinquenta e um alunos, do 1.º ciclo:   

 

Professores  Turma  1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano Total 

António Henrique Amado Freire A 25    25 

Elisabete Maria Ribeiro Gaspar B 25    25 

Marco Aurélio Monteiro Gomes C 19 1   20 

José Carlos da Silva Gouveia D 18    18 

Elisabete Maria Ferreira Garcês E 17    17 

Maria Manuel Campos Rocha F  22   22 

Maria Margarida P. Medeiros G  24   24 

Laura Cristina Silvares Moreira H  23   23 

Madalena Maria P. da Silva I  21   21 

Suzel J. Maldonado M. Alves J  25   25 

Maria Joaquina Neto Lopes K   23  23 

Helena Maria Costa Magalhães L   25  25 

Ana Maria da Rocha Silva M   23  23 

Maria de Fátima dos S. Lopes N   26  26 

Maria Isabel Morais Lopes O   22  22 

Isabel Macedo Pires P    21 21 

Maria José Vieira Lopes Q    21 21 

Maria Conceição M. C. Moreira R    25 25 

Sílvia Cristina R. Burgos Alves S    24 24 

Maria Emília Monteiro e Melo T    20 20 

 104 116 119 111 450 
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6.2. Direitos dos alunos 

a) Sentir-se respeitado pelos colegas, professores e pessoal de ação educativa; 

b) Ser pronta e adequadamente assistido em caso de acidente ou doenças súbitas, 

ocorridas no âmbito das atividades escolares; 

c) Ter seguro escolar. 

 

6.3. Deveres dos alunos 

a) Ser assíduo e pontual de acordo com os horários estabelecidos; 

b) Participar ativamente nas atividades escolares; 

c) Não sair da escola durante o período normal de aulas previsto no horário, salvo 

quando devidamente autorizados pelo encarregado de educação;  

d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa; 

e) Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente; 

f) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, 

mobiliário e espaços verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos; 

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

h) Não utilizar telemóveis dentro da escola. 

 

 

 

7. FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

(AEC) E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)  

 

As atividades de enriquecimento curricular funcionam de acordo com os horários 

enviados pelo Agrupamento de Escolas D. António Ferreira Gomes, entidade 

responsável pela colocação dos professores e pela elaboração dos horários. 

A Componente de Apoio à Família visa corresponder às necessidades das 

famílias das crianças que frequentam este estabelecimento de ensino e é da 

responsabilidade da Junta de Freguesia. Funciona em dois períodos:  

  

Manhã – das 7h 45min às 8h 30min 

Tarde – das 17h 30min às 18h 30min 
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8. COORDENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO  

 

O Centro Escolar de Penafiel é coordenado pela professora Clotilde Tomé Reino Freire. 

 

 

8.1. Competências da coordenadora                 

  

a) Coordenar as atividades educativas do estabelecimento, em articulação com a 

direção; 

b) Cumprir e fazer cumprir as decisões da direção e exercer as competências que por 

esta lhe forem delegadas; 

c) Manter a equipa diretiva sempre informada sobre a execução dos projetos e seus 

resultados;  

d) Promover reuniões de escola; 

e) Resolver assuntos relacionados com a organização e funcionamento da escola; 

f) Promover e incentivar a participação dos pais/encarregados de educação, das 

entidades locais e da autarquia na vida escolar; 

g) Representar a escola; 

h) Efetuar todos os trâmites de correspondência externa; 

i) Organizar as saídas ao meio envolvente, bem como as visitas de estudo; 

j) Dar a conhecer a toda a comunidade educativa o Regimento Interno e o 

Regulamento Interno do Agrupamento. 
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9. PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

 Os pais são responsáveis pela educação das suas crianças. 

Há necessidade de uma estreita cooperação e de um diálogo aberto entre os 

professores/educadores e encarregados de educação de modo a proporcionar às 

crianças uma boa inserção e adaptação escolar, detetar dificuldades e progressos de 

modo a permitir o sucesso educativo. 

  

 

9.1. Direitos dos pais / encarregados de educação 

 

a) Comparecer às reuniões de pais;  

b) Participar nas atividades escolares sempre que solicitado; 

c) Estar atento à aprendizagem do seu educando; 

d) Respeitar as normas estabelecidas pela escola; 

e) Consultar o processo do seu educando, que só em circunstâncias excecionais 

poderá ser consultado por terceiros; 

f) Conhecer o Regimento Interno. 

 

9.2. Deveres dos pais / encarregados de educação 

 

a) Comparecer às reuniões de pais;  

b) Participar nas atividades escolares; 

c) Informar sempre que a criança falte e a razão da sua ausência; 

d) Cumprir os horários da escola; 

e) Informar sempre que a criança apresente alterações no seu comportamento; 

f) Estar atento a todo o processo ensino/aprendizagem do seu educando; 

g) Respeitar as normas estabelecidas pela escola; 

h) Conhecer o Plano Anual de Atividades; 

i) Conhecer, respeitar e cumprir e o Regimento Interno 
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9.3. Representantes dos Encarregados de Educação por turma  

 

Os representantes dos encarregados de educação são eleitos à razão de um 

efetivo e um suplente por turma, no início do ano letivo na primeira reunião de pais, por 

maioria simples. 

NOME TURMA 

Ana Isabel Moreira Leal 1.º A 

Ângela Sofia de Oliveira Ferreira 1.º B 

José Fernando Freitas 1.º C 

Maria Madalena Pinto Rodrigues 1.º D 

Fátima Cristina Ferreira Pinto 1.º E 

Cláudia Marina Pinto da Silva 2.º F 

Cidália Rosa Ferreira Soares 2.º G 

Ana Cristina da Fonseca Pereira 2.º H 

Joana Luísa Martins Pinho Guedes 2.º I 

Lígia Soares de Magalhães e Silva 2.º J 

Paula Catarina Gomes C.F. da Silva 3.º K 

Pedro Miguel Teixeira de Moura 3.º L 

Susana Bonifácio 3.º M 

Nuno Manuel Magalhães  3.º N 

Sónia Alexandra Ferreira Barbosa 3.º O 

Lília Marisa Meireles Costa 4.º P 

Filipe Manuel Pinto Teixeira 4.º Q 

Célia Augusta Pereira Lourenço 4.º R 

Rosária Cristina Sousa 4.º S 

Cristina Sá 4.º T 
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10. REUNIÕES  

 

10.1. Reuniões de conselho de docentes de estabelecimento  

 

O conselho de docentes de estabelecimento reúne ordinariamente, no início do 

ano letivo, a fim de ser atualizado o Regimento Interno e preparar o ano letivo; e no final 

de cada período, para proceder à sua avaliação.  

Reúne com caráter extraordinário sempre que a direção o solicite, que a 

coordenadora de estabelecimento o entenda ou por solicitação de dois terços dos 

docentes do estabelecimento. 

As reuniões realizam-se nas instalações do próprio estabelecimento, são 

presididas pela coordenadora e secretariadas pelos professores titulares. 

As reuniões são dadas a conhecer através de convocatória escrita ou correio 

eletrónico com, pelo menos, quarenta e oito horas de antecedência, devendo constar a 

data, a hora e a respetiva ordem de trabalhos.  

 

 

10.2. Reuniões de Professores com Encarregados de Educação  

 

Os professores reúnem com os encarregados de educação, ordinariamente, no 

início do ano letivo, para participar na elaboração e tomar conhecimento das normas de 

funcionamento e de organização do estabelecimento e dos projetos educativos e 

curriculares a implementar e reúnem trimestralmente para conhecimento da avaliação 

dos seus educandos e atividades desenvolvidas.                                          

Poderão ocorrer reuniões extraordinárias com os encarregados de educação, 

quando a coordenadora de estabelecimento o entenda, por solicitação dos docentes 

titulares de turma do estabelecimento ou a pedido dos encarregados de educação.  

As convocatórias para todas as reuniões devem ser feitas com, pelo menos, quarenta e 

oito horas de antecedência através da caderneta do aluno ou um aviso escrito.  
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10.3. Horário de atendimento aos Encarregados de Educação 

 

PROFESSOR Turma HORÁRIO ATENDIMENTO 

António Henrique A. Freire 1.º A Sextas-feiras das 08h 20 min às 08h 50min 

Elisabete Maria R. Gaspar 1.º B Primeira quinta-feira das 12h 00min às 13h 00min 

Marco Aurélio M. Gomes 1.º C Terças-feiras das 15h 30min às 16h 00min 

José Carlos da S. Gouveia 1.º D Terças-feiras das 15h 30min às 16h 00min 

Elisabete Maria F. Garcês 1.º E Primeira segunda-feira de cada mês das 12h 00min às 13h 00min 

Maria Manuel C. Rocha 2.º F Primeira quarta-feira de cada mês das 17h 00min às 18h 00min 

Maria Margarida Medeiros 2.º G Primeira segunda-feira de cada mês 

Laura Cristina S. Moreira 2.º H Segunda-feira das 12h 00min às 12h 30min 

Madalena Maria P. da Silva 2.º I Primeira quarta-feira de cada mês das 17h 00min às 18h 00min 

Suzel J. M. M. Alves 2.º J Primeira terça-feira de cada mês das 15h 30min às 16h 30min 

Maria Joaquina N. Lopes 3.º K Primeira terça-feira de cada mês das 14h 30min às 15h 30min 

Helena Maria C. Magalhães 3.º L Terceira quarta-feira de cada mês das 15h 35min às 16h 35min 

Ana Maria da Rocha Silva 3.º M Segunda quinta-feira de cada mês das 14h 30min às 15h 30min 

Maria de Fátima S. Lopes 3.º N Primeira terça-feira de cada mês das 12h 00min às 12h 30min e terceira 
terça-feira de cada mês das 13h 00min às 13h 30min 

Maria Isabel Morais Lopes 3.º O Primeira e segunda sexta-feira de cada mês das 12h 00min às 12h 
30min 

Isabel Macedo Pires 4.º P Primeira segunda-feira de cada mês das 15h 40min às 16h 40min 

Maria José Vieira Lopes 4.º Q Terceira segunda-feira de cada mês das 12h 00min às 13h 00min 

Maria Conceição Moreira 4.º R Segunda segunda-feira de cada mês das 17h 00min às 18h 00min 

Sílvia Cristina R. Alves 4.º S Primeira quarta-feira de cada mês das 15h 30min às 16h 30min 

Maria Emília M. e Melo 4.º T Primeira quinta-feira de cada mês das 12h 00min às 13h 00min 
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11. PROCEDIMENTOS A CONSIDERAR  

 

11.1. Acesso ao edifício escolar  

 

O acesso ao edifício é feito pela porta principal. 

O acesso ao edifício escolar é permitido a:  

a) Encarregados de educação a pedido dos próprios, a pedido dos professores e no 

horário destinado ao atendimento;  

b) Corpo docente;  

c) Corpo não docente (assistentes operacionais e pessoal contratado);  

d) Corpo discente;  

e) Elementos da autarquia;  

f) Funcionários a cargo da autarquia;  

g) Distribuidores/Fornecedores (fruta, leite, material de limpeza e material escolar e 

equipamentos).  

 

11.2. Acolhimento dos alunos  

 

Os alunos são recebidos pelos assistentes operacionais e aguardam pelo toque 

no pátio de entrada.  

 

11.3. Acompanhamento dos alunos em caso de falta do professor  

 

11.3.1. Atividades de substituição  

 

Em situação de ausência temporária de um docente titular de turma segue-se a 

seguinte metodologia:  

Em situação de falta imprevista do professor devem ser equacionados, pela 

coordenadora, os recursos humanos disponíveis no estabelecimento, de modo a dar 

uma resposta adequada ao acompanhamento das crianças, nomeadamente:  

a) Substituição efetuada por outro professor desenvolvendo-se atividades iguais ou 

semelhantes às dos outros alunos do mesmo ano de escolaridade; deverão estes 

professores registar o sumário das atividades desenvolvidas e rubricar.  
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b) Distribuição dos alunos pelas restantes turmas da escola.  

c) Permanência das crianças na sala de aula ou na biblioteca, sob a vigilância de um 

assistente operacional, supervisionada pela coordenadora do estabelecimento. 

 

Os alunos não poderão regressar a casa antes da hora habitual, sem que, para 

tal, haja prévia concordância do encarregado de educação.  

Em situação de falta prevista, os professores devem entregar, à coordenadora de 

estabelecimento, os planos de aula, que serão entregues ao professor designado para 

efetuar a substituição.  

  

  

11.3.2. Vigilância nos recreios  

 

Dada a grande dimensão dos espaços e a necessidade de garantir a segurança 

das crianças, a vigilância nos recreios será assegurada pelos professores e assistentes 

designados.  

 

11.3.3. Locais de afixação e forma de divulgação de informação  

 

A informação de caráter geral, para conhecimento da comunidade escolar, será 

afixada no átrio de entrada;  

A informação ao pessoal docente será transmitida via correio eletrónico ou afixada 

na sala dos professores, sempre que se justifique;  

A informação aos encarregados de educação segue através dos alunos por meio 

de avisos ou da caderneta escolar e é publicada no website da escola sempre que se 

justifique.  
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12. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  

 

12.1. Refeitório  

 

O refeitório destina-se a alunos, pessoal docente e não docente do 

estabelecimento.  

O refeitório funciona em espaço próprio devidamente equipado e destinado ao 

serviço de refeições.  

As refeições são confecionadas diariamente por pessoal contratado pela Câmara 

Municipal, no próprio estabelecimento. Cabe à Junta de Freguesia gerir a dinâmica das 

refeições. 

A Câmara Municipal é, também, responsável por:  

a) Gestão do pessoal necessário para o serviço;  

b) Colocar pessoal para ajudar a garantir a vigilância e segurança dos alunos durante 

a refeição;  

c) Operações diárias de limpeza; 

d) Desinfeção e desinfestação das instalações.  

 

As funcionárias da cozinha e do refeitório trabalham de acordo com o horário 

estabelecido pela Junta de Freguesia, servindo os almoços entre as 12h 00m e as 13h 

30m.  

 

12.2. Vigilância dos almoços  

 

A vigilância dos alunos na hora do almoço é da responsabilidade do pessoal 

contratado pela Câmara Municipal de Penafiel.  

Os alunos que aguardam entrada no refeitório procederão do seguinte modo:  

 Fila única no corredor do rés-do-chão, com a vigilância de adultos.  

Após a refeição o aluno deve:  

 Em tempo de chuva, concentrar-se no pavilhão desportivo onde poderá 

realizar jogos com a vigilância dos adultos presentes;  

 Quando estiver bom tempo, dirigir-se para o recreio e brincar livremente, 

vigiado pelos adultos presentes.  
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12.3. Ementa  

 

As ementas são da responsabilidade da Câmara Municipal, sendo afixadas, em 

local visível na escola e na página web da escola.  

 

 

12.4. Procedimentos a adotar na utilização do refeitório  

 

Antes de entrar no refeitório, os alunos lavam as mãos e aguardam em fila junto 

à entrada, acompanhados por uma assistente operacional.  

Na hora da refeição só é permitida a entrada no refeitório aos utentes, ao pessoal 

de serviço e coordenadora para supervisionar a refeição. Situações excecionais só 

poderão acontecer com a autorização da coordenadora de estabelecimento.  

Todos os utentes estão obrigados a cumprir as normas estabelecidas e respeitar 

os procedimentos indicados pelos responsáveis.  

 

  

13. ESPAÇOS 

 

13.1. Pavilhão gimnodesportivo  

 

O pavilhão gimnodesportivo é utilizado para a prática desportiva, por todos os 

alunos de acordo com o seu horário semanal, acompanhados pelos respetivos 

professores e/ou pelo professor de Atividade Física. 

No período de inverno e sempre que as condições climatéricas o exijam, os alunos 

permanecem no gimnodesportivo nos intervalos e no período da hora de almoço.  

Se o aluno não trouxer o material necessário para a prática desportiva, assiste à aula.  

  

13.2. Biblioteca  

 

A biblioteca terá um horário de utilização previamente definido pela professora 

responsável. A requisição de livros pode ser feita pelos professores titulares de turma 

ou pelos alunos, sempre que esteja presente um docente responsável pela biblioteca. 
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14. SASE                                                 

 

14.1. Leite escolar  

 

Um pacote diário por aluno.  

 

14.2. Saúde escolar  

 

A caixa de primeiros socorros está localizada no átrio de entrada, dentro de um 

armário, em segurança, de forma a que o corpo docente e não docente tenha acesso 

facilitado e esteja fora do alcance dos alunos.  

Em caso de acidente escolar sem gravidade, a assistente operacional será 

alertada e prestará os primeiros socorros.  

Quando se verifica que é necessário tratamento médico, o professor titular da 

turma informará o respetivo encarregado de educação que acompanhará o seu 

educando ao hospital, se assim o entender. Em caso de impossibilidade de 

acompanhamento do encarregado de educação, será uma das assistentes operacionais 

a deslocar-se com o aluno. O transporte será sempre feito numa ambulância. 

 

 

14.2.1. Administração de medicamentos 

 

“Nos termos da alínea c) do nº 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº 66/2007, 

de 29 de maio, na redação dada pelo Decreto Regulamentar nº 21/2008, de 2 de 

dezembro, emite-se a Orientação seguinte: 

Os medicamentos são substâncias usadas com finalidade terapêutica. A 

administração de um medicamento pressupõe que existe conhecimento das suas 

características, da dosagem e do horário de administração, bem como de eventuais 

adversos, fatores importantes para a obtenção dos efeitos desejados. 

Não existindo em Portugal legislação sobre a administração de medicamentos em 

contexto escolar, mas sendo uma prática comum, entende-se que: 
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 Caso o aluno tenha necessidade imprescindível de tomar medicamentos durante 

o horário de frequência no estabelecimento de educação e ensino, os 

pais/encarregados de educação deverão comunicar ao educador ou ao diretor de 

turma, por escrito (através da caderneta do aluno ou de declaração assinada pelo 

encarregado de educação), a dosagem e o horário de administração dos mesmos, 

bem como qualquer outra informação que entendam pertinente. 

 

 O estabelecimento de educação e ensino deve solicitar o apoio da equipa de 

saúde escolar (do agrupamento de centros de saúde da sua área) sempre que 

existam dúvidas, ou haja necessidade de apoio por parte de um profissional de 

saúde. 

 

 

Considera-se, ainda, que um dos procedimentos a adotar pelo estabelecimento de 

educação e ensino deverá ser a solicitação aos pais/encarregados de educação de 

autorização para a administração de medicamentos em situações agudas que possam 

ocorrer em contexto escolar, designadamente febre (a febre é um sintoma frequente nas 

crianças e a administração de antipirético é uma medida que visa essencialmente o 

conforto da criança, este não mascara qualquer quadro clínico nem comporta, 

habitualmente, riscos para a criança, desde que não exista alergia ao princípio ativo e 

que administrado na dose adequada ao peso). 

A referida autorização deverá ser registada em modelo próprio, de preferência, no 

início do ano letivo, nela devendo constar, para além do objetivo, contexto e tipo de 

medicamento a utilizar: 

 

1. O nome do aluno; 

2. Contacto(s) do encarregado de educação; 

3. Reações alérgicas-contraindicações conhecidas a medicamentos; 

4. Assinatura do encarregado de educação”. 
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14.3. Seguro Escolar 

 

O seguro escolar está de acordo com a legislação em vigor. 

 

 

15. VISITAS DE ESTUDO 

 

A planificação das visitas de estudo deve estar integrada no Plano Anual de 

Atividades ou no Plano de Turma, sendo qualquer outra situação analisada caso a caso 

pelo conselho Pedagógico e aprovada pela Diretora. 

As visitas de estudo serão organizadas pela coordenadora ou professores que 

nelas participarão obrigatoriamente, devendo cumprir a legislação em vigor.   

Não devem ser assumidos compromissos com qualquer entidade, nomeadamente 

empresa de transporte, sem prévia autorização da coordenadora. 

Os encarregados de educação terão que ser informados e autorizar por escrito a 

participação dos seus educandos. 

As visitas de estudo, dentro da localidade, não implicam a autorização dos 

diferentes órgãos executivos, mas implicam a autorização prévia, dada no início do ano, 

dos pais/encarregados de educação.  

 

  

Escola Básica de Penafiel, 1 de outubro de 2019 

 

 

 

A Coordenadora 

_____________________________ 

(Clotilde Tomé Reino Freire) 


