REGULAMENTO INTERNO
A inscrição do aluno no Colégio Catarina de Bragança implica a aceitação de todas as normas contidas neste
regulamento.
Todas as situações não contempladas no presente regulamento, serão objeto de análise e decisão por parte
da direção.
Os seguintes princípios do nosso regulamento assentam na Lei nº 51 / 2012 de 5 de setembro que define o
Estatuto do Aluno e Ética Escolar, nomeadamente:
- mérito;
- responsabilidade;
- disciplina;
- assiduidade;
- integração dos alunos na comunidade educativa e na escola;
- cumprimento da escolaridade obrigatória;
- a sua formação cívica;
- sucesso escolar e educativo;
- efetiva aquisição de conhecimentos e capacidades
Aos alunos da creche e pré-escolar não são aplicados os pontos 25, 26, 27 e 28.

1.CARACTERIZAÇÃO DO COLÉGIO
1.1. Caracterização do colégio
a) O colégio situa-se no âmbito do estatuto do Ensino Particular e Cooperativo;
b) O colégio é um estabelecimento de ensino com paralelismo pedagógico, facto que lhe permite ter planos
de estudo e conteúdos programáticos próprios;
c) O colégio, não sendo uma escola de ensino especial ou de reeducação, não pode aceitar alunos cuja
situação exija estruturas e cuidados especiais.
1.2. Horário de funcionamento
Abertura – 8.00h
Fecho – 19.00h.
a) O ano letivo tem início em setembro;
b) O calendário anual é definido e transmitido aos pais no início de setembro de cada ano letivo.
1.3. Horário das atividades escolares
a) As atividades escolares decorrem entre as 9.00h e as 17.00h;
b) A permanência da criança para além do horário das atividades escolares implica o pagamento do valor
extra definido na tabela;
1.4. Dias uteis em que o colégio se encontra encerrado
- 1 a 31 de agosto
- 24, 26 e 31 de dezembro
- 2 de janeiro
- 5ªfeira anterior á 6ªfeira santa
- Carnaval
1.5 Orientação pedagógica e identidade do colégio
O colégio Catarina de Bragança propõe-se:
-contribuir para a construção da criança enquanto Pessoa. Esta construção deve centrar-se em três eixos:
saber-fazer; saber-ser e saber-estar. O Colégio deve contribuir para fomentar a autoestima da criança,
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aumentar a sua autonomia e participação, ajudá-la a respeitar a diferença e educar para a estética e para a
cidadania, respeitando sempre os seus ritmos;
- dar espaço e condições para que a criança seja interveniente e desencadeadora do seu próprio
desenvolvimento;
- dinamizar os diferentes adultos com responsabilidade na educação das crianças – docentes, não-docentes,
pais, outros membros da comunidade – e também as crianças.
No Projeto Educativo e Projeto Curricular do colégio este item encontra-se desenvolvido.
2.PAPEL ESPECIAL DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E PAIS, PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE
2.1. Papel especial do pessoal docente
a)
Os professores e educadores, enquanto principais responsáveis pela condução do processo de ensino
e aprendizagem, devem promover medidas de caráter pedagógico que estimulem o harmonioso
desenvolvimento da criança, quer nas atividades de sala de aula, quer nas demais atividades da escola;
b)
Tratando-se de alunos do 1º ciclo do ensino básico, o professor da turma, adiante designado por
professor titular, enquanto coordenador do plano de trabalho de turma, é particularmente responsável pela
adoção de medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à promoção de um bom
ambiente educativo, competindo-lhe articular a intervenção dos professores da turma e dos pais e
encarregados de educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver problemas
comportamentais ou de aprendizagem.
2.2. Direitos dos docentes
São direitos dos docentes:
a) o exercício da função docente, de harmonia com o projeto educativo e o regulamento interno e de
acordo com as condições estipuladas no seu contrato e posto de trabalho atribuído pelo colégio;
b) dispor de recursos adequados para o exercício das suas funções;
c) participar em programas de formação para melhorar e atualizar as suas competências e
conhecimentos científicos, pedagógicos e técnicos, no quadro do plano estratégico do colégio;
d) apresentar projetos e iniciativas para contribuir para a consecução dos objetivos individuais e do
colégio;
e) encontrar na sua atividade de educador, um ambiente em que se sinta realizado, motivado, confiante
e apoiado.
2.3. Papel especial dos pais e encarregados de educação
Aos pais e encarregados de educação incumbe, para além das suas obrigações legais, uma especial
responsabilidade, inerente ao seu poder-dever de dirigirem a educação dos seus filhos e educandos, no
interesse destes e de promoverem ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e moral dos mesmos.
Assim, deve cada um dos pais e encarregados de educação:
a) acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando;
b) promover a articulação entre a educação na família e o ensino escolar;
c) diligenciar para que o seu educando beneficie efetivamente dos seus direitos e cumpra rigorosamente
os deveres que lhe incumbem, com destaque para os deveres de assiduidade, de correto
comportamento e de empenho no processo de aprendizagem;
d) contribuir para a criação e execução do projeto educativo e do regulamento interno da escola e
participar na vida da escola;
e) cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial quando para
tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos;
f) contribuir para a preservação da disciplina na escola e para a harmonia da comunidade educativa,
em especial quando para tal são solicitados;
g) contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole disciplinar instaurado ao
seu educando e, sendo aplicada a este medida corretiva ou medida 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;
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h) contribuir para a preservação da segurança e integridade física e moral de todos os que participam da
vida na escola;
i)

integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais responsabilidades desta, em
especial informando-se, sendo informado e informando sobre todas as matérias relevantes no processo
educativo do seu educando;

j) comparecer na escola quando para tal for solicitado;
k) conhecer o estatuto do aluno, o regulamento interno da escola e subscrever, fazendo subscrever
igualmente aos seus filhos e educandos.
2.4. Direitos dos pais e encarregados de educação
a) conhecer o regulamento interno do Colégio Catarina de Bragança;
b) ser informado sobre todas as matérias relevantes no processo educativo do seu educando;
c) ser informado de acidente ou doença súbita do seu educando no âmbito das atividades escolares;
d) ser avisado atempadamente sobre a assiduidade, comportamento e aproveitamento do seu educando;
e) ser recebido pela Direção Pedagógica e / ou pelo educador / professor titular dentro do horário definido
para o efeito e mediante marcação prévia.
2.5. Papel especial do pessoal não docente
a) o pessoal não docente da escola deve colaborar no acompanhamento e integração dos alunos na
comunidade educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência, promovendo um bom ambiente
educativo e contribuindo, em articulação com os docentes, os pais e encarregados de educação, para
prevenir e resolver problemas comportamentais e de aprendizagem;
b) aos técnicos de serviços de psicologia e orientação incumbe ainda o papel especial de colaborar na
identificação e prevenção de situações problemáticas de alunos e na elaboração de planos de
acompanhamento para estes, envolvendo a comunidade educativa.
3. DIREITOS DO ALUNO
O aluno tem direito a:
a) conhecer e respeitar ativamente os valores e os princípios fundamentais inscritos na Constituição da
República Portuguesa, a Bandeira e o Hino, enquanto símbolos nacionais, a Declaração Universal dos Direitos
do Homem, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,
enquanto matrizes de valores e princípios de afirmação da humanidade.
b) usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em condições de
efetiva igualdade de oportunidades no acesso, de forma a propiciar a realização de aprendizagens bemsucedidas;
c) usufruir do ambiente e do projeto educativo que proporcionem as condições para o seu pleno
desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a formação da sua personalidade e da sua
capacidade de autoaprendizagem e de crítica consciente sobre os valores, o conhecimento e a estética;
d) ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no desempenho escolar e
ser estimulado nesse sentido;
e) ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, em favor da comunidade em que está inserido ou
da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela, e ser estimulado nesse sentido;
f) usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma planificação equilibrada
das atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente as que contribuem para o desenvolvimento
cultural da comunidade;
g) beneficiar de apoios específicos necessários às suas necessidades escolares ou às suas aprendizagens,
através dos serviços de psicologia ou de outros serviços especializados de apoio educativo; h) ser tratado com
respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa;
i) ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e moral;
j) ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido ou manifestada
no decorrer das atividades escolares;
k) ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo individual, de
natureza pessoal ou familiar;
l) participar, através dos seus representantes, nos termos da lei, nos órgãos de administração e gestão da
escola, na criação e execução do respetivo projeto educativo, bem como na elaboração do regulamento
interno;
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m)apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos professores e órgãos
de administração e gestão da escola em todos os assuntos que justificadamente forem do seu interesse;
n) ser informado sobre o regulamento interno da escola e, por meios a definir por esta e em termos adequados
à sua idade e ao ano frequentado, sobre todos os assuntos que justificadamente sejam do seu interesse,
nomeadamente sobre o modo de organização do plano de estudos, o programa e objetivos essenciais de
cada disciplina e processos e critérios de avaliação, normas de utilização e de segurança dos materiais e
equipamentos e das instalações, incluindo o plano de emergência, e, em geral, sobre todas as atividades e
iniciativas relativas ao projeto educativo da escola.
o) participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do respetivo regulamento interno;
p) participar no processo de avaliação, nomeadamente através dos mecanismos de auto e heteroavaliação;
q) usufruir de prémios ou apoios e meios complementares que reconheçam ou distingam o mérito;
r) beneficiar de medidas, a definir pela escola, adequadas à recuperação da aprendizagem nas situações de
ausência devidamente justificadas às atividades escolares.
4.PAPEL ESPECIAL DO ALUNO
a) Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral;
b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das atividades
escolares;
c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino e aprendizagem;
d) Tratar com correção e respeito qualquer membro da comunidade educativa;
e) Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa;
f) Respeitar as instruções dos professores e do pessoal não docente;
g) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de todos os alunos;
h) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como nas demais
atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos;
i) Respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade educativa, resolvendo os
problemas sem bater ou empurrar;
j) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo com as
circunstâncias de perigo para a integridade física e moral dos mesmos;
k) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático e mobiliário, fazendo uso
correto dos mesmos;
l) Zelar pelos espaços verdes da escola, respeitando e fazendo respeitar as seguintes regras: tratar a relva e
as plantas com carinho; não fazer buracos no chão; não correr nos equipamentos e respeitar as regras de
segurança para sua utilização;
m) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa;
n) Conhecer e cumprir o estatuto do aluno, as normas de funcionamento dos serviços da escola e o
regulamento interno da mesma;
o) Não é permitido o uso de telemóveis ou máquina calculadora e de brinquedos / jogos eletrónicos que
motivem brincadeiras individuais;
p) Às refeições, os alunos devem cumprir as normas do refeitório, nomeadamente: não falar de mesa para
mesa; falar baixo; ter uma postura correta; não se levantar do lugar e levantar o dedo quando necessitam
de algo;
q) Nos corredores, os alunos devem andar devagar e falar baixo;
r) Usar a farda e equipamento para a ginástica e natação com brio e limpeza e de acordo com o presente
regulamento ponto 11, alínea b) e e).
s) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos passíveis de,
objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou poderem causar danos
físicos ou psicológicos aos alunos ou a qualquer outro membro da comunidade educativa; t) Não captar
sons ou imagens, sem autorização prévia da direção;
u) Não difundir sons ou imagens captadas nos momentos letivos ou não letivos, sem autorização da direção da
escola.
5. PRÉMIOS DE MÉRITO
a) O regulamento pode prever prémios de mérito destinados a distinguir alunos que, no final do 4º ano
preencham um ou mais dos seguintes requisitos:
- revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades;
- alcancem excelentes resultados escolares;
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- produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem atividades curriculares ou de complemento
curricular de relevância;
- desenvolvam iniciativas ou ações de reconhecida relevância social;
b) Os prémios de mérito devem ter natureza simbólica ou material.
6.ATIVIDADES DE COMPLEMENTO CURRICULAR
a) As visitas de estudo planeadas pela Direção no decurso do ano letivo contribuem para complementar
a aprendizagem em sala de aula, pelo que os alunos deverão participar nessas atividades;
b) Os encarregados de educação serão atempadamente avisados sobre as datas das atividades de
complemento curricular;
c) As visitas de estudo estão integradas no valor da mensalidade.
7.MATRÍCULA / INSCRIÇÃO / PROCESSO INDIVIDUAL DO ALUNO
a) A matrícula é obrigatória e confere o estatuto de aluno, o qual, para além dos deveres e direitos
consagrados na lei, designadamente no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, integra os que estão
contemplados neste regulamento;
b) Para a creche e para o pré-escolar, a matrícula é anual, confirmada em março de cada ano e
debitada no recibo de abril, caso seja confirmada a inscrição do educando para o ano letivo seguinte.
Se a matrícula não for confirmada e paga até abril a Direção não garante vaga para o ano letivo
seguinte;
c) Para o 1º ciclo, a matrícula é anual e deverá ser efetuada em janeiro de cada ano e debitada no recibo
de fevereiro. Se a matrícula não for paga até fevereiro a Direção não garante vaga para o ano letivo
seguinte;
d) A matrícula no 1º ciclo do ensino básico confere o Estatuto do Aluno, o qual compreende os direitos e
os deveres consagrados no presente regulamento, bem como a sujeição ao poder disciplinar;
e) O processo individual do aluno do 1º ciclo acompanha-o ao longo de todo o seu percurso escolar,
sendo devolvido ao encarregado de educação na conclusão do ensino secundário. São registadas no
processo individual do aluno as informações relevantes do seu percurso educativo, designadamente as
relativas a comportamentos meritórios, infrações e medidas disciplinares adequadas. As informações
contidas no processo individual do aluno referentes a matéria disciplinar e de natureza pessoal são
estritamente confidenciais, encontrando-se vinculados ao dever de sigilo todos os membros da
comunidade educativa que a elas tenham acesso;
f) Têm acesso ao processo individual do aluno os pais ou encarregados de educação, o professor titular
da turma, os titulares dos órgãos de gestão e administração da escola e os funcionários afetos aos
serviços de gestão dos alunos. Mediante autorização da direção da escola e no âmbito do estrito
cumprimento das suas funções, outros professores da escola, os psicólogos e médicos escolares ou
outros profissionais que trabalhem sob a sua égide e os serviços do Ministério da Educação e Ciência
com competências reguladoras do sistema educativo, neste caso após comunicação à direção;
g) Os processos podem ser consultados, mediante pedido prévio, dentro do horário da secretaria (9h –
13h / 14h – 18h);
h) A matrícula de novos alunos para o 2º, 3º e 4º anos ou de alunos para o 1º ano que não tenham
frequentado o ensino pré-escolar no Colégio Catarina de Bragança está condicionada a um
diagnóstico prévio por parte da Direção Pedagógica do 1º ciclo que inclui uma entrevista e a realização
de testes psicopedagógicos;
i) A matrícula inclui seguro escolar, com validade de um ano letivo. Este seguro não cobre óculos, nem
abrange danos físicos e materiais decorrentes de atividades de risco;
j) A matrícula não é reembolsável em caso de desistência do aluno;
k) As inscrições e as renovações de matrícula de cada ano letivo só são consideradas definitivas após a
liquidação dos valores em falta do ano letivo anterior;
l) A frequência de um irmão neste colégio constitui condição prioritária na admissão para novos alunos;
m) Em caso de acidente e após comunicação do colégio à companhia seguradora, apenas a esta serão
exigidas quaisquer indemnizações;
n) A documentação solicitada na entrevista de anamnese é de entrega obrigatória, nomeadamente
atestado médico em como pode frequentar a escola (renovado anualmente e somente para a creche
e pré-escolar), fotocópia de cartão de cidadão / boletim de nascimento e comprovação da situação
das vacinas.
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8. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES – CLUBE 17-19 /Academia de Música e Dança
a) As atividades do clube só podem ser praticadas por meninos de idade igual ou superior a 3 anos;
b) As atividades do clube 17-19e da Academia de Música e Dança decorrem de setembro a junho;
c) As mensalidades devem ser liquidadas até dia 5 de cada mês. Os respetivos valores serão inseridos no
aviso de pagamento de cada mês;
d) Os encarregados de educação devem apresentar documento que declare que não há
contraindicação para a prática de atividade desportiva;
e) Para alunos externos ao colégio a frequentarem o clube 17-19 e a Academia de Música e Dança, o
seguro desportivo é obrigatório e está incluído na taxa de inscrição;
f)

Todas as atividades estão sujeitas a um número mínimo de alunos inscritos, podendo ser encerradas caso
esse número não seja atingido;

g) A assistência regular às aulas não é permitida por questões pedagógicas;
h) A desistência de uma atividade só é permitida durante o primeiro mês de atividade. De outra forma, o
pagamento das mensalidades será obrigatório até junho;
i)

Os meninos que não são do prolongamento têm de ter ajuda dos pais para se vestirem após a aula de
ginástica acrobática, futebol e ballet / dança criativa;

j)

Esta oferta pedagógica visa enriquecer a formação dos nossos alunos, acompanhando-os ao longo de
todo o seu percurso escolar, mesmo após a conclusão do 1º ciclo. É ainda aberta ao público em geral;
k) As atividades extracurriculares que decorrem ao longo do ano em horário pós curriculares são as
seguintes: natação; música / instrumentos; ballet / dança criativa; ginástica acrobática; futebol e
xadrez;
l)

A matrícula no clube 17-19 e na Academia de Música e Dança implica a aceitação de todas as normas
contidas neste regulamento.

9. NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO MULTIUSOS
a) É permitido aos pais / avós assistirem às aulas que decorrem no multiusos na última semana de cada
mês, exceto nos períodos do natal, páscoa e férias grandes;
b) Não é permitido às famílias entrarem calçadas no espaço das atividades desportivas. O calçado deve
ficar à entrada junto da arrecadação do material;
c) Nas reuniões de pais, apresentação de projetos dos alunos e bom dia musical será colocado um
pavimento sintético de proteção do pavimento desportivo por razões de boa manutenção. Desta
forma, alunos e familiares poderão entrar calçados;
d) Os alunos do 1º ciclo que cheguem atrasados à aula de expressão físico motora devem ser entregues à
professora titular.
10.PAGAMENTOS
a) As mensalidades, alimentação, transporte, prolongamentos e atividades extracurriculares deverão ser
pagas até dia 5 do respetivo mês;
b) Numa única prestação, até dia 25 de setembro, beneficiando de um desconto de 3,5%. Os valores
referentes à natação, clube 17 / 19, Academia de Música e Dança, matrícula e material escolar não
beneficiam de desconto;
c) O não pagamento da mensalidade entre dia 6 e dia 10 de cada mês leva a um acréscimo de 10% sobre
o valor total em dívida, de 11 a 15 de cada mês leva a um acréscimo de 20% sobre o valor total em
dívida. Os acréscimos de 10% ou 20% sobre o valor total em dívida serão incluídos no aviso de
pagamento do mês seguinte;
d) Os alunos que desistam de frequentar o colégio, sem o aviso prévio de um mês, terão de pagar as
mensalidades até ao final do ano letivo;
e) As mensalidades são pagas pelo período de 11 meses;
f) Para irmãos é realizado um desconto de 10% sobre o valor total mensal de cada irmão. Para o segundo
irmão será grátis o valor do transporte e do prolongamento; o terceiro irmão não paga alimentação e
a mensalidade do quarto irmão é gratuita.
g) Caso o aluno adoeça ou faça férias por um período de 10 dias úteis, o valor da alimentação será 50%
do valor total. Caso o aluno adoeça ou faça férias por um período de um mês o valor da alimentação
não será debitado. O encarregado de educação deverá avisar do período de ausência por motivo de
férias com um mês de antecedência
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h) Salvo a exceção referida na alínea anterior, o mês é considerado inteiro para efeitos de pagamentos,
o que significa que não há descontos pelas pausas do Natal, do Carnaval, Páscoa, incluindo as
atividades extracurriculares;
i) Se o aluno entrar depois de iniciado o ano letivo, a mensalidade referente ao respetivo mês será paga
por inteiro;
j) A desistência da criança não obriga à restituição de qualquer importância recebida;
k) O valor mensal pago pelos pais (mensalidade, alimentação, transporte) pode ser alterado durante o
ano letivo, somente e apenas no caso de surgirem aumentos imprevistos de custo de vida ou de
vencimentos.
l) Os valores referentes à mensalidade, alimentação, prolongamento, transporte e extracurriculares são
revistos anualmente por ano civil, ou seja, em janeiro de cada ano civil.
m) Qualquer transferência só será considerada depois do respetivo comprovativo ser entregue à direção
financeira ou enviado por email para os seguintes correios eletrónicos: mam.santos@sapo.pt ou
anabelaparco@colegiocatarinabraganca.com;
n) Nenhum aluno poderá frequentar um novo ano letivo sem que sejam integralmente liquidadas todas as
faturas anteriores.
11.BATA / FARDA / EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS
a) O uso da bata é obrigatório aos alunos de creche (a partir da aquisição da marcha) e ensino préescolar;
b) O uso da farda é obrigatório para os alunos do 1º ciclo, nomeadamente: saia / calça cinzenta para as
meninas; calção / calça cinzenta para os meninos; camisa branca / às riscas grená; casaco / pulôver
grená; meias cinza / grená. Toda a farda tem o logotipo do colégio;
c) Aos alunos da sala do pré-ciclo pode-se considerar a opção de uso de farda de acordo com os
interesses de cada família;
d) A bata / farda / fato de treino / outro vestuário necessário será adquirido e pago ao respetivo fornecedor
pelo encarregado de educação, não se responsabilizando o colégio por qualquer erro de confeção;
e) Nos dias das atividades – natação, movimento, expressão físico motora – as crianças deverão vir com o
fato de treino do colégio vestido;
f) O nome da criança deverá ser bordado na bata. A inscrição do nome é da responsabilidade e ao gosto
dos pais. As peças do fato de treino devem ter escrito o nome da criança na respetiva etiqueta;
g) Toda a roupa e objetos da criança deverão ser marcados com o respetivo nome.
h) O colégio não se responsabiliza pela perda ou extravio de peças de roupa.
12.MATERIAL NECESSÁRIO
A lista de material necessário, em função da idade da criança, será fornecida na entrevista de anamnese ou
no final de cada ano letivo relativa ao ano letivo seguinte.

13.ALIMENTAÇÃO
a) O valor da alimentação inclui pequeno-almoço (somente para alunos do prolongamento da manhã),
merenda da manhã, almoço e lanche;
b) O colégio não fornece alimentação para crianças até 12 meses;
c) O pequeno-almoço só será servido até às 8.45h;
d) As ementas serão afixadas mensalmente na entrada do colégio. Só por dificuldade de abastecimento
as ementas serão alteradas;
e) Em caso de dieta é necessária a prescrição médica (com indicação da composição e duração) e a
educadora / professora deve ser avisada até às 9.30h do mesmo dia.
14.REUNIÕES DE PAIS
a) No 1º ciclo são realizadas no início do ano letivo, no final do 1º semestre, no final do ano e sempre que
a direção considere necessário;
b) Na creche e no pré-escolar serão realizadas três reuniões de pais: em setembro, a meio do ano
Letivo e no final do ano;
c) No final do ano letivo serão realizadas reuniões individuais de pais em todas as valências;
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d) A direção ou cada educadora / professora avisará atempadamente os encarregados de educação
do(s) dia(s) da(s) reunião(ões);
e) Os pais dos alunos da creche, do pré-escolar e do 1º ciclo terão um horário semanal para serem
recebidos pela educadora / professora, que deverão marcar com antecedência. Caso o assunto o
justifique, deverá estar presente a direção ou a direção pedagógica;
f) Os encarregados de educação poderão sempre falar com a direção, caso haja disponibilidade no
momento.
15.CARRINHA
a) Quando a carrinha vai buscar ou entregar a casa um aluno será dado, para os dois casos, tolerância
de 3 minutos. Ultrapassado este limite, a carrinha deixará o local;
b) Em ambas as situações o encarregado de educação deverá deslocar-se ao colégio para entregar ou
ir buscar o aluno;
c) Agradecemos a compreensão dos pais para o cumprimento dos horários. Caso não seja necessário a
carrinha deslocar-se a casa do aluno, agradecemos contacto prévio para o telemóvel da carrinha;
d) Não serão transportadas crianças com idade inferior a 12 meses;
e) O “serviço ocasional” só se realizará se houver lugar para a criança no dia que é solicitado;

16.BRINQUEDOS
O colégio não se responsabiliza por qualquer brinquedo, jogo ou livro que o aluno traga para o colégio.

17.ENTREGA DO EDUCANDO
a) Os funcionários do colégio só estão autorizados a entregar as crianças aos respetivos encarregados de
educação ou às pessoas referenciadas na entrevista de anamnese/ ficha do aluno;
b) Outra situação só se verificará, caso o colégio seja avisado com antecedência do nome e nº de CC da
pessoa que irá buscar o aluno. Os funcionários do colégio confirmarão os dados e só depois entregarão
a criança.
18.ENTRADA NAS INSTALAÇÕES
a) Solicitamos a compreensão dos pais para terem o cuidado de limpar muito bem os sapatos antes de
entrarem nas instalações e de não transportarem chapéus-de-chuva ou casacos molhados;
b) A entrada na creche só se fará após a colocação dos sobre- sapatos;
c) É obrigatório que a entrada dos alunos do pré-escolar se verifique até às 9.30h devido ao início das
atividades escolares;
d) É importante que a entrada dos alunos da sala de transição se verifique até às 9.30h devido ao início
das atividades escolares;
e) Os pais podem acompanhar as crianças à sala e participar nas atividades, desde que estejam presentes
no horário de entrada – 9h. De outra forma, não deverão interromper as atividades. Esta situação não
se aplica à sala de berçário;
f) Excecionalmente, os pais podem participar nas refeições dos filhos, bastando para tal avisar no dia
anterior.
19.DOENÇAS E EMERGÊNCIA MÉDICA
a) Não poderão frequentar o colégio crianças com febre ou que apresentem outro sintoma de doença;
b) Quando portadoras de doenças infectocontagiosas, as crianças deverão permanecer em casa e o
colégio deverá ser informado;
c) Depois de faltas por doença de duração superior a 3 dias ou por doença infectocontagiosa, a criança
só poderá voltar ao colégio com comprovativo de alta do médico;
d) Caso a criança apresente sintomas de conjuntivite só poderá voltar a frequentar o colégio com um
documento de alta do médico;
e) Caso seja necessário administrar medicamentos, os medicamentos devem vir com nome identificado,
os pais devem preencher uma folha sobre como administrar o medicamento, a que horas e durante
quanto tempo. O medicamento deve ser entregue à funcionária que recebe a criança;
f) Em caso de acidente ou doença súbita e consoante a gravidade dos casos, o colégio assegura a
deslocação da criança para o Hospital de Cascais ou Clínica Cuf Cascais. Nestas situações, os pais
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serão contactados e devem comparecer rapidamente no local em que a criança estiver a receber
assistência.
g) O aluno deve levar consigo uma declaração do colégio reportando o número de apólice.
20.PRAIA
a) A praia, sendo uma atividade de reconhecido valor para a saúde e fazendo parte do nosso projeto
educativo, é obrigatória a partir do segundo ano na sala de transição;
b) O valor da praia está incluído no valor da mensalidade e diz respeito aos custos próprios dessa atividade
(toldos, pequeno lanche a meio da manhã, vigilância de banheiros e transporte);
c) Durante os dias de praia, caso chova e não seja possível encontrar outra solução adequada, os meninos
regressarão à escola.
21.ESTRAGOS
Os estragos causados pelo aluno nas instalações do colégio ou noutro local fora do colégio, quando se desloca
em representação do mesmo, serão reparados pelo próprio ou da responsabilidade dos encarregados de
educação. Caso não seja possível apurar o responsável, as despesas serão repartidas equitativamente pelos
envolvidos.
22.ANIMAIS
Não é permitida a entrada de animais no colégio a não ser com prévia autorização da direção.

23. DISCIPLINA
a) A violação pelo aluno de algum dos deveres previstos neste regulamento interno, em termos que se
relevem perturbadores do funcionamento normal das atividades da escola ou das relações no âmbito
da comunidade educativa, constitui infração, passível da aplicação de medida corretiva ou medida
disciplinar sancionatória;
b) As medidas corretivas ou disciplinares sancionatórias a aplicar obedecem ao previsto no Estatuto do
Aluno e da Ética Escolar, Lei nº 51 / 2012 de 5 de setembro. Este documento está acessível a todos os
pais que o desejem consultar, bastando para tal solicitá-lo à direção.
24.RECUSA DE MATRÍCULA
A direção do colégio reserva-se o direito de recusar a matrícula ao aluno que:
- tiver sido expulso de qualquer estabelecimento de ensino
- tenha tido dois anos seguidos de matrícula condicionada
- tenha tido um percurso escolar negativo
- tenha o valor das mensalidades em atraso e não tenha sido proposto e garantido nenhum plano
para sua regularização no ano letivo da dívida.
25.INTERRUPÇÃO DAS AULAS DO 1º CICLO
Ninguém poderá interromper as aulas, seja para falar com o docente, seja com os alunos, a não ser por motivo
de força maior ou a pedido da Direção.
26.ORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR NO 1º CICLO
a) Após a publicação em Diário da República do calendário de atividades educativas e escolares do Ministério
da Educação, a direção informa os pais do calendário do 1º CEB do colégio Catarina de Bragança para o
ano letivo seguinte;
b) O ano letivo encontra-se dividido em dois períodos semestrais: setembro / fevereiro – fevereiro – junho;
c) Entre os dois semestres terão lugar 3 dias de interrupção letiva. Para as famílias que não tenham alternativa
a estes três dias de pausa, o colégio organizará atividades.
27.AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO 1º CICLO
a) A avaliação das aprendizagens e competências definidas para as diversas áreas e disciplinas rege-se
pelo Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho e pelo Decreto-Lei nº 17/2016 de 4 de abril que procede à
terceira alteração ao Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, alterado pelos Decretos-Leis nº 91/2013, de
10 de julho e 176/2014, de 12 de dezembro.
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b) O aluno tem direito a uma avaliação sistemática e contínua que promova o cumprimento dos objetivos
curriculares previamente definidos;
c) A avaliação formativa é da responsabilidade de cada professor titular, em diálogo com os alunos e em
colaboração com os outros professores, designadamente no âmbito da direção pedagógica e, ainda,
sempre que necessário, com os serviços especializados de apoio educativo e os encarregados de
educação;
d) A avaliação sumativa é da responsabilidade do professor titular da turma e do respetivo conselho de
docentes, reunindo para o efeito no final de cada período;
e) No final do 2º ano a avaliação externa dos alunos é da responsabilidade dos serviços do Ministério da
Educação e Ciência e compreende a realização de provas de aferição;
f) As decisões referentes às provas de aferição do 2º ano do 1º CEB são passíveis de impugnação
administrativa nos termos gerais;
g) Todos os alunos do 1º ciclo realizam autoavaliação, nos termos definidos pela direção pedagógica;
h) Intervêm no processo de avaliação: o professor; o aluno; o conselho de docentes; a diretora e o
conselho pedagógico da escola; o encarregado de educação; o docente de educação especial e
outros profissionais que acompanhem o desenvolvimento do processo educativo do aluno e a
administração educativa;
i) Compete à diretora, sob proposta do professor titular de turma, com base nos dados da avaliação,
mobilizar e coordenar os recursos educativos existentes, com vista a desencadear as respostas
adequadas às necessidades dos alunos;
j) No início de cada ano letivo, o conselho de docentes e o conselho pedagógico da escola define os
critérios de avaliação para cada ano de escolaridade e faz a respetiva divulgação junto dos diversos
intervenientes, nomeadamente através do fórum de pais;
k) A avaliação dos alunos incide sobre os conteúdos definidos nos programas e obedece às metas
curriculares em vigor. O aluno é também avaliado de forma descritiva / qualitativa nas componentes
de currículo de caráter transversal.
l) As aprendizagens relacionadas com as componentes do currículo das expressões são da
responsabilidade do professor titular em conjunto com os professores coadjuvantes;
m) O conselho de docentes do 1º ciclo é constituído pelos professores titulares de cada turma e reúne
periodicamente;
n) No conselho de docentes podem intervir os serviços com competência em matéria de apoio educativo
e serviços ou entidades que o conselho pedagógico considere adequados;
o) As classificações no final de cada período letivo do 4º ano são registadas em pauta, ratificadas pela
diretora da escola, afixadas no interior da escola, com a data da respetiva afixação.
p) As decisões decorrentes da avaliação de um aluno no 2º semestre de um ano letivo podem ser objeto
de um pedido de revisão que seguirá as normas em vigor no artigo 25º do Despacho Normativo nº 1F/2016 de 5 de abril;
q) As medidas de promoção do sucesso escolar definem-se através planos de atividades de
acompanhamento pedagógico de turma ou individuais, com medidas adequadas à resolução de
dificuldades dos alunos;
r) As condições especiais de aplicação de provas, os casos especiais de progressão e as situações
especiais de classificação seguirão as normas em vigor nos artigos 27º, 28º e 29º do Despacho
Normativo nº 1- F/2016 de 5 de abril;
s) A pedido dos interessados, as fichas de registo de avaliação dos alunos serão entregues a ambos os
progenitores, independentemente de serem ou não encarregados de educação.
28.REGISTO DE FALTAS DO 1º CICLO
a) Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da lei, os alunos, os pais e os
encarregados de educação são responsáveis pelo cumprimento do dever de assiduidade e pontualidade;
b) 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, quer uma atitude
de empenho intelectual e comportamental adequadas, de acordo com a sua idade, ao processo de ensino
e aprendizagem;
c) As faltas são todas registadas no respetivo livro de faltas de cada sala, discriminadas em faltas de presença,
faltas de atraso e faltas disciplinares;
d) Cada falta de presença ou disciplinar diz respeito a um dia completo;
e) Todos os professores verificarão a presença dos alunos logo após a entrada na aula;
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f) Consideram-se faltas justificadas as faltas por acidente ou doença, consulta médica, morte de familiar e
atraso da carrinha do colégio ou outro facto impeditivo da presença na escola, desde que
comprovadamente não seja imputável ao aluno e seja considerado atendível pela direção pedagógica do
1º ciclo;
g) As faltas têm de ser justificadas pelo encarregado de educação à professora no prazo de cinco dias úteis,
contados a partir do dia em que foram dadas;
h) Pode ser ponderado pela direção pedagógica a recusa de justificações que não estejam devidamente
fundamentadas;
i) Quando não for apresentada justificação ou quando a mesma não for aceite, deve tal facto, devidamente
justificado, ser comunicado no prazo de cinco dias úteis, ao encarregado de educação, solicitando
comentários nos cinco dias úteis seguintes;
j) O impresso para justificação de faltas encontra-se na caderneta do aluno;
k) Das faltas de presença, só as não justificadas constam dos documentos oficiais de avaliação;
l) As faltas injustificadas não podem exceder, em cada ano letivo, dez dias seguidos ou interpolados;
m) Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os pais e encarregados de educação são
convocados pelo meio mais expedito, pelo professor, com o objetivo de se alertar para as consequências
da situação e de se encontrar uma solução que permita o cumprimento efetivo do dever de frequência;
n) Sempre que um aluno, independentemente da natureza das faltas, atinja um número total de faltas
correspondente a três semanas no 1º ciclo do ensino básico ou, tratando-se exclusivamente de faltas
injustificadas, duas semanas, deve realizar uma prova de recuperação, competindo ao concelho
pedagógico fixar os termos dessa realização;
o) Quando o aluno não obtém aprovação na prova referida, o concelho pedagógico pondera a justificação
ou injustificação das faltas dadas, o período letivo e o momento em que a realização da prova ocorreu,
podendo determinar:
- o cumprimento de um plano de acompanhamento especial e consequente realização de nova prova;
- a retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade que frequenta;
p) Com a aprovação do aluno na prova prevista, o mesmo retoma o seu percurso escolar normal, sem prejuízo
do que vier a ser decidido pela escola, em termos estritamente administrativos, relativamente ao número de
faltas injustificadas;
q) A não comparência do aluno à realização da prova de recuperação quando não justificada da forma
prevista neste regulamento, determina a sua retenção;
r) Ultrapassado o limite de faltas injustificadas, o aluno fica retido, o que consiste na manutenção do aluno
abrangido pela escolaridade obrigatória no ano letivo seguinte, no mesmo ano de escolaridade que
frequenta.
29. TRABALHOS DE CASA PARA ALUNOS DO 1º CICLO
a) Por princípio, todas as atividades necessárias à aprendizagem devem ser desenvolvidas no colégio,
admitindo-se, no entanto, a marcação esporádica de trabalhos de casa quando:
- o aluno não realizou em sala as tarefas que estavam previstas, no tempo previsto;
- por ausência, o aluno necessitar de acompanhar o que já foi transmitido em sala;
- por complemento ao plano individual de estudo do aluno;
- estiver previsto no Plano de Acompanhamento Individual do aluno;
- forem necessários trabalhos de investigação em colaboração com a família.
30.PROCEDIMENTOS GERAIS
a)

As informações do interesse dos alunos serão afixadas em local visível, depois de aprovadas pela
direção ou diretoras pedagógicas;

b)

Qualquer alteração de morada ou número de telefone das famílias deverá ser comunicada, por
escrito, à direção, com a maior brevidade;

c)

Solicita-se a compreensão dos pais para não telefonarem para as educadoras entre as 11.30h e as
15h, devido a serem horas de alimentação e sesta;

d)

Solicita-se a compreensão dos pais para não telefonarem para as professoras entre as 13h e as 14h.
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31. ORGANOGRAMA

Entidade Titular
Antonieta Calvelas

Direção de
Serviços
Financeiros

Gabinete de
psicologia

Conselho de Gerência
Antonieta Calvelas
Manuel Santos
Sofia Santos

Direção
Pedagógica
1.º ciclo

Direção
Pedagógica
Creche e
Pré-escolar
coordenadora

Conselho
de Docentes
1.º ciclo

Coordenação
Pedagógica
Creche e
Pré-escolar

Unidade de
desenvolvimento
educativo***

Unidade
para a
Inclusão****

Marta Todo Bom

Secretaria
Administrativa*

Atividades
Extracurriculares

Serviços de
Apoio**

Conselho
de Docentes
de Educação
de Infância

Pessoal Não
Docente
de Educação
de Infância
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*Secretaria Administrativa - Pessoal, Contabilidade, Compras, Jurídico e Seguros.
**Serviços de Apoio -Transporte, Higiene, Manutenção, Arborização e Jardim, Segurança, Cozinha e Visitas de Estudo.
***Unidade para o Desenvolvimento Educativo – unidade orgânica e multidisciplinar à qual compete genericamente conceber, desenvolver, concretizar
e avaliar iniciativas mobilizadoras e integradoras da promoção do desenvolvimento educativo, cabendo-lhe em particular:
a) Coordenar, acompanhar e propor orientações, em termos pedagógicos e didáticos para a promoção do desenvolvimento escolar;
b) Apoiar e assegurar o desenvolvimento de projetos e programas específicos de intervenção quer ao nível da organização da escola e do alargamento
e diversificação da sua oferta quer da intervenção em áreas curriculares específicas;
c) É constituída pelos elementos do Conselho de Gerência, educadores de infância, professores de 1º ciclo e psicóloga escolar. Pontualmente poderão
ser convocados membros da equipa de atividades curriculares e extracurriculares e pessoal não docente.
****Unidade para a Inclusão-Unidade constituída por elementos variáveis e permanentes cujos objetivos são:
a) Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva;
b) Propor medidas de suporte à aprendizagem;
c) Monitorizar as medidas de suporte à aprendizagem;
d) Prestar aconselhamento aos docentes;
e) Elaboração de todos os documentos necessários à efetiva implementação de práticas pedagógicas inclusivas.

A Direção, setembro de 2018
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