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ANEXO I - ORIENTAÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 
Ano Letivo 2018-2019 

O Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas do Viso - Viseu reunido em 23 de julho 

de 2018, deliberou, no cumprimento do estabelecido no ponto 1 do art.º 2º do Despacho Normativo 

nº10-A/2018 de 19 de junho, aprovar os seguintes critérios a ter em conta na constituição de grupos 

e turmas. 

 

I-CRITÉRIOS PARA A CONSTITUIÇÃO DE TURMAS  

 

PRINCÍPIOS GERAIS:  

1. Em todos os níveis de educação e ensino, a constituição de turmas rege-se pela legislação 

em vigor. 

2. A responsabilidade última da constituição dos grupos e turmas é da exclusiva competência 

da Diretora. 

3. Na constituição dos grupos e turmas prevalecem critérios de natureza pedagógica. 

4. Só poderão ser constituídas turmas com predominância de alunos retidos nos casos em 

que estiver aprovada a implementação de um projeto específico para a turma. 

5. Alunos vindos de estrangeiro, com dificuldades especiais em Português, deverão ser 

colocados na mesma turma, a fim de facilitar a prestação do apoio pedagógico previsto. 

 

 Educação Pré-escolar  

1. Constituir os grupos /turma, com o número de alunos permitido por lei.  

2. Manter, sempre que possível, os grupos turma do ano anterior. 

3. Equilibrar os grupos/ turma no que se refere ao género e à idade.  

 

 Estabelecimentos com 1.º Ciclo  

1. Constituir turmas com o número de alunos permitido por lei. 

2. Manter, sempre que possível, os grupos/ turma do ano anterior.  

3. Constituir as turmas, sempre que possível, com alunos do mesmo ano de escolaridade. 

4. Constituir as turmas, sucessivamente, com alunos de dois, três ou quatro anos de 

escolaridade, quando a aplicação do critério expresso no número anterior não seja possível. 

5. Considerar as informações transmitidas pelos Educadores de Infância. 

6. Distribuir, de forma equilibrada, os alunos com necessidades educativas, pelas diferentes 

turmas, que implicam a mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão (DL 



nº54/2018), em conformidade com as orientações constantes nos respetivos Relatórios Técnico -

Pedagógicos.  

7. Distribuir de forma equilibrada os alunos retidos, considerando o respetivo perfil. 

8. Constituir turmas, de forma equilibrada, no que se refere ao género e à idade. 

 

Escola Básica do Viso  

 

2º ciclo  

1. Considerar as indicações pedagógicas emanadas pelo respetivo professor titular de turma 

do 1º ciclo e/ou SPO, quando for o caso(5º ano). 

2. Distribuir, de forma equilibrada, os alunos com necessidades educativas, pelas diferentes 

turmas, que implicam a mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão (DL 

nº54/2018), em conformidade com as orientações constantes nos respetivos Relatórios Técnico -

Pedagógicos.  

3. Constituir turmas tendo em consideração a proveniência por localidade/escola dos 

alunos(5º ano).  

4. Distribuir de forma equilibrada os alunos retidos, segundo o perfil destes.  

5. Constituir turmas, de forma equilibrada, no que se refere ao género e à idade. 

7. Incluir os alunos nas turmas cujos pedidos de transferência de outras escolas entraram nos 

serviços de Administração Escolar após a afixação das listas, desde que exista vaga. 

 

3º ciclo  

1. Constituir turmas de acordo com as opções manifestadas pelos alunos (7ºano). 

2. Distribuir, de forma equilibrada, os alunos com necessidades educativas, pelas diferentes 

turmas, que implicam a mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão (DL 

nº54/2018), em conformidade com as orientações constantes nos respetivos Relatórios Técnico -

Pedagógicos.  

3. Manter a turma do ano letivo anterior ou separar alunos (em situações registadas em 

documentos oficiais ou do conhecimento da Diretora). 

4. Distribuir de forma equilibrada dos alunos retidos, segundo o perfil destes.  

5. Constituir turmas, de forma equilibrada, no que se refere ao género e à idade. 

6. Incluir os alunos nas turmas cujos pedidos de transferência de outras escolas entraram nos 

serviços de Administração Escolar após a afixação das listas, desde que exista vaga. 

 7. Proceder ao desdobramento das turmas, de acordo com a lei. 

8. Dar aos alunos mais novos e, aos sobrantes, a prioridade de escolha entre as outras Línguas 

e Opções oferecidas, quando o número de alunos inscritos numa Língua Estrangeira II e nas 

disciplinas Oferta de Escola for superior ao número de vagas existentes. 

 



II-CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS 

(Artigo 8º do Despacho Normativo nº10-A/2018 de 19 de junho) 

O funcionamento dos Estabelecimentos com Educação Pré-escolar e das Escolas 

pertencentes ao Agrupamento de Escolas do Viso - Viseu é definido em função da previsão do 

número de turmas, número de tempos curriculares de cada ano bem como da capacidade dos 

respetivos espaços e obedece ao seguinte: 

 1.Estabelecimentos com Educação Pré-escolar 

 As atividades letivas funcionam em regime normal – das 09.00 horas às 12.00 horas e das 

13.30 horas às 15.30 horas. Em caso de funcionamento de atividades de apoio à família, face à 

aceitação das mesmas pelos pais/encarregados de educação ou os seus representantes, o horário de 

funcionamento será fixado antes do início das atividades do ano letivo.  

 

2. Estabelecimentos com 1.º Ciclo  

Funcionam obrigatoriamente em regime normal - das 09.00 horas às 12.30 horas e das 14.00 

horas às 17.30 horas (atividades curriculares e atividades de enriquecimento curricular).  

 

3. Escola Básica do Viso  

1. O início das atividades será das 08.30 horas e o fim às 17.40 horas.  

2. O 2.º e 3.º ciclo não têm atividades letivas na quarta-feira à tarde.  

3. No 2.º ciclo o apoio ao estudo será diário.  

 

 

 

Parecer do Conselho Pedagógico de 23 de julho de 2018 

Aprovado em Conselho Geral em 26 de julho de 2018. 

 



 

 

ANEXO II - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE HORÁRIOS 
Ano Letivo 2018-2019 

O Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas do Viso - Viseu reunido em 23 de julho 

de 2018, deliberou, no cumprimento do estabelecido na alínea l) do artigo 33º do DL nº75/2008, 

de 22 de abril, com a redacção que lhe foi dada pela alínea k) do artigo 33º do DL nº 137/2012, de 

2 de julho, aprovar os seguintes critérios a ter em conta na elaboração de horários. 

1. Para a elaboração de horários conjugar-se-ão os interesses globais do corpo discente e da 

escola, no respeito inequívoco da lei vigente e do Regulamento Interno. 

 2. Procurar-se-á manter a continuidade do professor na turma, desde que não haja motivos 

que aconselhem a sua substituição (situações registadas em documentos oficiais ou do 

conhecimento da Diretora). 

 3. Na distribuição de serviço dever-se-á ter em linha de conta a adequação do perfil do 

professor às necessidades da turma designadamente quanto àquelas que apresentem problemas de 

assiduidade, indisciplina, insucesso repetido, etc.  

4. Dever-se-á evitar a atribuição de turmas com disciplinas sujeitas a provas finais a 

professores para os quais haja previsibilidade de ausência prolongada ou que, em anos anteriores, 

apresentem um padrão de baixa assiduidade.  

5. A distribuição de níveis pelos vários professores do grupo/disciplina deverá ser  

equilibrada e, sendo possível, não superior a três.  

6. Na distribuição de serviço docente no âmbito da Educação Especial dever-se-á, sempre 

que possível, ter em conta a adequação do perfil do professor às características das necessidades 

dos alunos a apoiar. 

7. Dever-se-á, sempre que possível, manter a continuidade do professor de Educação 

Especial como recurso humano específico de apoio à aprendizagem e à inclusão da criança/jovem 

com necessidades educativas, desde que não haja motivos que aconselhem a sua substituição. 

(situações registadas em documentos oficiais ou do conhecimento da Diretora). 

 

I- HORÁRIOS DOS ALUNOS 

 Educação Pré-escolar 

1. No horário de cada turma não poderão ocorrer tempos desocupados. 

2. No Pré-Escolar nenhuma turma poderá ter mais de 3 horas letivas consecutivas. 

 

 

 1.º Ciclo 

1. No 1.º Ciclo do Ensino Básico nenhuma turma poderá ter mais de 3.30 horas letivas 

consecutivas.  



2 e 3º ciclos 

1. A apresentação de cada horário obedecerá ao esquema de tempos letivos devidamente 

definidos quanto ao seu início e conclusão. 

2. No horário de cada turma não poderão ocorrer tempos desocupados. 

3. As aulas podem ser organizadas em dois tempos consecutivos de 50 minutos. 

4. O número de horas letivas não deve ser superior a 7 em cada dia de aulas. 

5. As aulas de Educação Física só poderão iniciar -se uma hora depois de findo o período 

definido para almoço no horário do respetivo grupo/turma. 

6. Por questões de saúde e de segurança, as aulas de Educação Física que ocorrem da parte 

da tarde devem ser antecedidas de uma aula teórica ou prática de outra disciplina. 

7. Deve-se procurar evitar que as aulas de uma mesma disciplina à mesma turma tenham 

lugar em dias consecutivos e/ou no mesmo tempo horário. 

8. As aulas de Língua Estrangeira II não devem ser lecionadas em tempos letivos 

consecutivos à Língua Estrangeira I e vice-versa. 

9. Se por exigência curricular se dividir uma turma em dois “turnos” numa disciplina, dessa 

situação não poderá ocorrer nenhum tempo desocupado para qualquer deles; 

10. Tanto quanto possível evitar-se-á que haja tempos letivos desocupados em resultado da 

não frequência de uma disciplina pela totalidade dos alunos. 

II- HORÁRIOS DOS DOCENTES 

 Educação Pré-escolar 

1. O horário semanal dos docentes é de 35 horas. 

2. A componente letiva semanal é de 25 horas. 

3. A componente não letiva de trabalho individual é de 8 horas. 

4. A componente não letiva de estabelecimento é de 2 horas. 

 1.º Ciclo 

1. O horário semanal dos docentes é de 35 horas; 

2. A componente letiva semanal é de 25 horas 

3. A componente não letiva de trabalho individual é de 8 horas. 

4. A componente não letiva de estabelecimento é de 2 horas. 

 

2º e 3º ciclos 

1. O horário semanal dos docentes é de 35 horas; 

2. A componente letiva semanal é de 1100 minutos; 

3. A componente não letiva de estabelecimento é de 100 minutos; 

4. A componente não letiva de trabalho individual é a restante, até perfazer 35 horas 

semanais; 



5. O horário do docente não deve incluir mais de 5 tempos consecutivos de 50 minutos, nem 

deve incluir mais de 7 segmentos letivos diários. 

6. Sempre que possível, procurar-se-á que os horários dos docentes incluam o menor número 

possível de níveis de lecionação.  

7. O horário do docente deve contemplar um período para almoço de pelo menos 01.00 hora. 

8. O serviço distribuído ao docente deve estender-se ao longo de 5 dias por semana. 

9. Na elaboração do horário de trabalho do pessoal docente é obrigatoriamente registada a 

totalidade das horas correspondentes à duração da respetiva prestação semanal de trabalho, 

procurando-se distribuir equilibradamente as componentes letiva e não letiva. A componente letiva 

dos docentes do quadro tem de estar totalmente completa, não podendo conter qualquer tempo de 

insuficiência. 

10. Se existirem docentes dos quadros com a componente letiva apenas parcialmente 

completa podem ser imputadas a esta componente atividades desenvolvidas com alunos, com vista 

a promover o sucesso escolar e a combater o abandono escolar, de acordo com os normativos 

legais em vigor. 

11. A marcação no horário das horas da componente de estabelecimento, de cargos ou outras 

funções deve ter em conta os interesses da escola, os seus objetivos e as suas finalidades. 

12. Os docentes que ao longo do ano prevejam redução de serviço letivo (ex: maternidade, 

amamentação) deverão dar conta da situação à Diretora. O docente obriga-se ainda a comunicar 

qualquer facto que implique condicionamento/impedimento na distribuição de serviço/elaboração 

do horário, em tempo útil. 

 

III- DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE 

1. A distribuição de serviço deve ter como princípio orientador a qualidade do ensino e os 

legítimos interesses dos alunos. 

2. A distribuição de serviço deve ser devidamente planeada, tendo em consideração os 

recursos humanos disponíveis, as disponibilidades físicas do edifício escolar e a sequencialidade 

dos ciclos e anos de escolaridade.  

Assim, esta distribuição subordina-se aos seguintes princípios orientadores: 

2.1. Distribuição equilibrada de níveis pelos vários professores do grupo/disciplina. 

2.2. Distribuição do serviço letivo feita, preferencialmente, de modo a que cada disciplina 

(ou cada nível) seja lecionada por uma equipa de, pelo menos, dois ou três professores. 

2.3. Previsibilidade de ausência prolongada e a consequente falta de assiduidade do 

professor. 

2.4. Direção de turma atribuída, preferencialmente, a um professor que tenha todos os alunos 

da turma. 

3. A componente letiva deverá ser distribuída tendo em consideração os seguintes 

parâmetros: 

3.1. Formação profissional; 

3.2. Continuidade, sempre que conveniente; 

3.3. Distribuição equilibrada de níveis; 



3.4. Desempenho de cargos. 

4. A atribuição de horas para o desempenho de cargos/actividades estará dependente do 

número de horas do professor que decorrem das disposições legais. 

5. A distribuição de serviço deve evitar, sempre que possível, a atribuição de mais do que 

um cargo. 

 

CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão solucionados em conformidade com as normas e a legislação em 

vigor. 

 

 

 

Parecer do Conselho Pedagógico de 23 de julho de 2018 

Aprovado em Conselho Geral em  26 de julho de 2018. 



 

 

ANEXO III - MATRÍCULAS 
(Despacho Normativo nº 6/2018, de 12 de abril) 

Procedimentos de matrícula e renovação de matrícula. Normas a observar na 

distribuição de crianças e alunos. 

I- Educação Pré- Escolar 

1. As prioridades na matrícula ou renovação de matrícula são as constantes no ponto 1 e 2 

do artº 10º do Despacho Normativo nº6/20018, de 12 de abril. 

2. Os critérios de desempate na matrícula ou renovação de matrícula são os seguintes: 

1º- Preferência para as crianças que tenham frequentado o estabelecimento durante mais 

tempo; 

2º Preferência para as crianças que residam na área de influência do estabelecimento, 

considerando a proximidade pelo percurso acessível mais curto ao estabelecimento pretendido; 

3º Preferência para as crianças mais velhas, considerando o ano, mês e dia de nascimento. 

II. Ensino Básico 

1. As prioridades na matrícula ou renovação de matrícula são as constantes no ponto 1, do 

artº 11º do Despacho Normativo nº6/20018, de 12 de abril. 

Período de Matrícula (fora do prazo legalmente fixado) 

1. Expirado o prazo fixado legalmente podem ser aceites matrículas, em condições 

excecionais e devidamente justificadas, nas condições seguintes: 

a) Nos oito dias úteis imediatamente seguintes mediante o pagamento de propina 

suplementar, no valor de 5 Euros; 

b) Terminado o período fixado na alínea anterior, até 31 de dezembro, mediante 

existência de vaga nas turmas constituídas e pagamento de propina suplementar, 

no valor de 10 euros.  

2.  Para os candidatos titulares de habilitações adquiridas em escolas estrangeiras a 

matrícula, no ensino básico, pode ser efetuada fora dos períodos fixados legalmente e a sua 

aceitação depende apenas da existência de vaga nas turmas já constituídas. 



 

 

 

 

 

Anexo IV - Regulamento da Portaria 
 

Artigo 1º  

Disposições gerais 

 

1. O presente regulamento define as regras de funcionamento das Portarias das escolas do 

Agrupamento. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

 

1. O presente regulamento aplica-se a toda a comunidade educativa pertencente ao 

Agrupamento. 

Artigo 3º 

Acesso às instalações 

 

1. O acesso às instalações dos estabelecimentos do agrupamento é feito normalmente pelo portão 

principal. 

2. Por princípio, não é permitida a entrada de qualquer veículo no recinto escolar, exceto para 

cargas e descargas, forças de segurança e serviços de urgência. 

3. A qualquer pessoa que entre nas instalações escolares deve ser pedida a respetiva 

identificação, que será, obrigatoriamente para os alunos, o cartão magnético atualizado. 

4. Os alunos  saem, obrigatoriamente, pelas portarias dos estabelecimentos de ensino do 

agrupamento mediante a apresentação da respetiva autorização dos pais/encarregados de 

educação. 

5. Na escola sede, tal autorização deve estar expressa no cartão magnético. 

 

 

 



 

 

Artigo 4.º 

                                           Competências do assistente operacional responsável  

1. Ao assistente operacional da portaria, compete: 

a) Controlar a entrada e saída de alunos solicitando, sempre que necessário, o cartão de 

estudante; 

b) Permitir a saída dos alunos no período normal de aulas, quando para isso forem 

autorizados, por escrito, pelo respetivo encarregado de educação; 

c) Manter sempre uma atitude correta e atenciosa para todas as pessoas, esclarecendo-as e 

orientando-as para os serviços a contactar, prevenindo-os de que não podem transitar 

para outras áreas para além das autorizadas; 

d) Registar em dossiê criado para o efeito a identificação do visitante e informar o 

assistente operacional do PBX; 

e) Desaconselhar a prolongada e injustificada presença de pessoas na portaria; 

f) Zelar pelos equipamentos que estão a seu cargo. 

g) Arrumar e limpar os espaços envolventes da portaria; 

h) Permitir a entrada pelo portão dos fornecedores e demais forças de segurança, sempre 

que necessário. 

 

Artigo 5º 

Horário de funcionamento 

1. O horário de funcionamento da portaria/escola deve estar exposto em local visível. 

 



 

 

 

 

 

Anexo V - Regulamento do PBX e Telefone 
 

 

Artigo 1º 

Disposições Gerais 

1. O presente regulamento define as regras de funcionamento do PBX/Telefone Público das escolas do 

Agrupamento. 

Artigo 2.º  

Âmbito de aplicação 

1. O presente regulamento aplica-se a toda a comunidade educativa pertencente ao Agrupamento. 

 

Artigo 3.º 

Competência do assistente operacional responsável 

1. Ao assistente operacional do PBX, compete: 

a) Fazer, receber e reencaminhar todas as chamadas telefónicas; 

b) Fazer o atendimento e o encaminhamento adequado dos utentes; 

c) Organizar um ficheiro com os números de telefones do pessoal docente, não docente, 

encarregados de educação dos alunos pertencentes ao Agrupamento, bem como das entidades que mais 

diretamente trabalham com a escola. 

 

Artigo 4º 

Horário de funcionamento 

1. O horário de funcionamento do PBX deve estar exposto em local visível. 

 

Artigo 5º 

Permanência no serviço 

1. Só é permitido a entrada no PBX ao assistente operacional ou a quem o substitua 

temporariamente. 

2. Na ausência do assistente operacional responsável, caso não seja determinada a sua substituição, o 

acesso a estes serviços só será possível mediante a autorização do coordenador dos assistentes 

operacionais ou do órgão de  direção. 



 

 

 

 

 

Anexo VI - Regulamento da Reprografia 
 

Artigo1.º  

Disposições gerais 

1- O presente regulamento define as regras de funcionamento da reprograf ia das escolas do 

Agrupamento. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

1- O presente regulamento aplica-se a toda a comunidade escolar pertencente ao Agrupamento, ficand o  

assim sujeitos à observância do mesmo: professores, alunos, pessoal não docente, pais e encarregados 

de educação. 

 

Artigo 3.º 

Competên cias do assistente operacional respon sável 

1- Ao assistente operacional da reprografia, compete: 

a) Requisitar os materiais necessários ao funcionamento da reprografia; 

b) Inventariar as necessidades em termos de aquisição, reparação ou conservação de 

equipamentos; 

c) Manter sempre atualizado o número de cópias executadas em cada equipamento; 

d)  Proceder à reprodução de documentos escritos operando com impressoras, máquinas 

fotocopiadoras e computador; 

e) Efetuar pequenos acabamentos relativos à reprodução de documentos, tais como alcear, agrafar 

e encadernar; 

f) Coordenar com a papelaria e a técnica da ASE as cópias tiradas pelos alunos com escalão; 

g) Efetuar montagens; 

h) Arquivar documentos; 

i) Arrumar e limpar a sala diariamente. 

Artigo 4.º 

Horário de funcionamento 

1. O horário de funcionamento da reprografia deve estar exposto em local visível, junto à porta, 

bem como ser divulgado através da página eletrónica do Agrupamento. 

 



 

 

 

 

Artigo 5.º 

Regras de funcionamento 

1. Os pedidos de impressão deverão ser enviados com 48 horas de antecedência, presencialmente ou 

através do e-mail criado para o efeito. 

2. A requisição de cópias / impressões destinadas aos alunos é feita por turma, num máximo de 12 

cópias por aluno, por período/d isciplina. A assistente operacional acrescentará dois exempla re s 

aos trabalhos fotocopiados. 

3. São gratuitas: 

a) As reproduções destinadas a avaliar os alunos; 

b) Outras reproduções reconhecidamente importantes para o processo educativo, desde que 

validadas pela Direção; 

c) As reproduções destinadas ao funcionamento dos serviços e da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação; 

d) As reproduções destinadas à comunicação escola/comunidade escolar.  

1. As cópias para uso  pessoal   são  pagas  através  do cartão  magnético. 

2. O preço da reprodução de originais deve ser afixado em local visível no interior da reprografia. 

3. Têm acesso à reprografia: 

a) Docentes, alunos e funcionários; 

b) Membros da Associação de Pais e Encarregados de Educação; 

c) Outras entidades autorizadas pelo órgão de Direção. 

 

Artigo 6.º  

Permanência no serviço 

1-  Só é permit ida a entrada na área dos equipamentos ao assistente operacional da reprograf ia ou a 

quem o substitua temporariamente. 

2-  Na ausência do assistente operacional responsável, caso não seja determinada a sua 

substituição, o acesso a estes serviços só será possível mediante autorização pelo Coordenad o r 

dos assistentes operacionais. 



 

 

 

 

Anexo VII - Regulamento da papelaria 
 

Artigo 1º  

Disposições gerais 

1. O presente regulamento define as regras de funcionamento da Papelaria das escolas do 

Agrupamento. 

Artigo 2.º 

 Âmbito de aplicação 

1. O presente regulamento aplica-se a toda a comunidade educativa pertencente ao Agrupamento. 

 

 

Artigo 3.º 

Competên cia do assistente operacional respon sável 

1. Ao assistente operacional da papelaria, compete: 

a) Fazer a requisição / receção de mercadorias e controlo de stocks; 

b) Fazer o carregamento de cartões GIAE; 

c) Fazer o atendimento adequado aos utentes; 

d) Fazer a entrega diária da verba arrecadada, nos Serviços de Administração Escolar. 

e) Manter a organização e a limpeza do espaço. 

 

Artigo 4º Preçário 

1. O preço de cada produto de papelaria deverá estar afixado de forma visível. 

 

Artigo 5º 

Horário de funcionamento 

1. O horário de funcionamento da papelaria deve estar exposto em local visível. 

 

 

Artigo 6º  

Permanência no serviço 



 

 

1. Só é permitido a entrada ao assistente operacional da papelaria ou a quem o substitua 

temporariamente. 

2. Na ausência do assistente operacional responsável, caso não seja determinada a sua substituição, o acesso 

a estes serviços só será possível mediante a autorização do coordenador dos assistentes operacionais 

ou da  direção. 



 

 

 

 

 

Anexo VIII - Regulamento dos Bufetes 
 

Artigo 1º  

Disposições gerais 

1- O presente regulamento define as regras de funcionamento dos bufetes escolares das escolas do 

Agrupamento. 

Artigo2.º  

Âmbito de aplicação 

1. O presente regulamento aplica-se a toda a comunidade escolar pertencente ao Agrupament o , 

ficando ainda sujeito à observância do mesmo: professores, alunos, pessoal docente e não docente. 

 

Artigo 3.º 

Competên cia do assistente operacional respon sável  

1.  Ao assistente operacional dos bufetes, compete: 

a) Fazer a requisição/receção de mercadorias e controlo de stoks; 

b) Fazer o atendimento adequado dos utentes e por ordem de chegada; 

c) Inventariar as necessid ades em termos de aquisição, reparação, ou conservação dos equipamen to s ; 

d) Arrumar e limpar os referidos espaços. 

 

Artigo 4º 

Horário de funcionamento 

1. O horário de funcionamento dos bufetes deve estar exposto em local visível, junto à porta, bem 

como ser divulgado através da página electrónica do Agrupamento. 

 

Artigo 5º 

Regras de Funcion am ento 

1. O preço de cada produto dos bufetes deverá estar afixado de forma visível. 

2. A aquisição dos produtos faz-se com a utilização do cartão magnético. 

3. O bufete dos alunos é para uso dos mesmos. 

4. Ao bufete da sala dos professores têm acesso o pessoal docente e não docente, bem como 

visitas ou outras pessoas em serviço no agrupamento. 

Artigo 6º 



 

 

Permanência no serviço 

1.Só é permitido a entrada aos assistentes operacionais do bufete ou a quem os substitua 

temporariamente. 

2.Na ausência do assistente operacional responsável, caso não seja determinada a sua substituição, o 

acesso a estes serviços só será possível mediante a autorização do coordenador dos assistent e s 

operacionais ou da direção. 



 

 

 

 

 

ANEXO XIX - REGULAMENTO DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO 

TRABALHO 
 

CAPÍTULO I 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

 

Âmbito 

O Regulamento Interno de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, define as normas relativas à 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST) aplicáveis a todos os funcionários que prestam serviço neste 

Agrupamento de Escolas independentemente do tipo de vínculo laboral, e quaisquer que sejam as instalações 

e locais de trabalho onde exerçam a sua atividade. 

 

Objetivo 

O Regulamento Interno de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho tem por objetivo estabelecer a 

organização, competência e funcionamento da atividade do Agrupamento na área da SHST,  nomeadamente no 

que se refere à prevenção e promoção da segurança, higiene e saúde da comunidade escolar.  

 

Secção I 

Segurança na Escola 

 

Âmbito 

A segurança relativa às instalações e equipamentos da escola deve ser uma preocupação dominante.  

A responsabilidade da verificação das condições de segurança relativamente aos Jardins de Infância e 

escolas do 1º ciclo é da Câmara Municipal. 

Nos Jardins de Infância e as Escolas Básicas do 1º Ciclo, os Planos de Emergência e de evacuação estão 

a cargo da Autarquia. 

 

Artigo 1º 

Delegado de Segurança  

1- O Diretor nomeará, anualmente, um ou mais do que um professor Delegado para a Segurança, a quem 

será atribuída uma redução da componente não letiva. 

2-  O mandato do Delegado de Segurança terá a duração de um ano letivo.   

3- Compete ao Delegado de Segurança: 



 

 

a) Conhecer e manter as condições de segurança da Escola;  

b) Identificar e limitar os riscos na Escola; 

c) Elaborar e manter atualizados os planos de Emergência e de Evacuação da Escola; 

d) Manter atualizado o Caderno de Registo de Segurança; 

e) Avaliar eventuais situações de emergência, coordenando as ações a desenvolver;  

f) Preparar e organizar os meios humanos e materiais de forma a garantir a segurança na Escola e seus 

utentes; 

g) Zelar pelo cumprimento das normas e regras de segurança; 

h) Sensibilizar a comunidade escolar para a problemática da segurança. 

 

4- Anualmente deverão ser contempladas as seguintes ações:  

a) Zelar pela manutenção periódica das instalações e equipamentos escolares; 

b) Verificar regularmente a operacionalidade dos extintores; 

c) Promover atividades periódicas de simulação de evacuação do estabelecimento escolar;  

d) Manter os acessos livres de obstáculos e de objetos de modo a evitar acidentes e facilitar a 

circulação nos percursos para o exterior do edifício, bem como nos espaços exteriores envolventes; 

e) Atualizar as plantas de localização com referência aos percursos de evacuação.  

f) Verificar e atualizar toda a sinalética existente; 

g) Providenciar as inspeções necessárias a todos os equipamentos nos devidos prazos;  

h) Distribuir o Plano de Evacuação a toda a comunidade escolar; 

i) Disponibilizar informação aos Diretores de Turma para a abordagem do tema “Segurança” nas aulas 

de Formação Cívica. 

 

Artigo 2º 

Plano de Evacuação e Emergência 

Âmbito 

Para dar resposta às questões que ponham em causa a segurança da comunidade educativa, a escola 

possui um plano de emergência e de evacuação, aprovado e testado.  

Normas Gerais 

1-  As orientações do Plano de Evacuação e Emergência devem ser do conhecimento da população escolar 

e de todos quantos estiverem no interior do recinto da escola, sendo, para o efeito, colocados painéis 

informativos em lugar bem visível. 

 

2- O Plano de Evacuação e Emergência será acionado pelo Diretor através do seu elemento responsável 

pela segurança. 

 



 

 

3- Em caso de ativação do Plano de Evacuação e Emergência, toda a comunidade escolar fica obrigada a:  

a) Conhecer os procedimentos básicos a seguir em termos de prevenção e em situação de sinistro;  

b) Respeitar as normas de segurança escritas ou verbais em vigor e definidas no Plano de Evacuação e 

Emergência e demais legislação. 

c) Assumir as responsabilidades inerentes à sua função de acordo com o Plano de Evacuação e 

Emergência. 

 

Secção II 

Normas de Segurança, Higiene e Saúde 

 

Artigo1º  

Portaria 

 

1- Entende-se por Portaria o espaço de acesso à Escola, junto ao portão principal, onde presta serviço o 

Assistente Operacional designado pelo Diretor. 

Destina-se a garantir o acesso controlado à Escola de todos os elementos que a ela acorrem. Cada Escola 

do Agrupamento, sempre que possível, deve providenciar a existência de um elemento não docente 

para prestação deste serviço. 

2- A Portaria funciona em serviço permanente desde a abertura até ao encerramento.  

 

Artigo 2º 

Princípios Gerais 

 Ao funcionário de serviço compete, designadamente: 

 

1- Conhecer as suas funções como interveniente importante no Plano de Evacuação e Emergência da 

Escola. 

2- Zelar pela entrega de qualquer recado ou objeto ao seu destinatário.  

3- Estar atento ao que se passa no espaço envolvente aos portões da Escola e alertar o Diretor para 

qualquer ocorrência estranha observada.  

4- Auxiliar, sempre que possível, na vigilância interna. 

5- Assegurar, tanto quanto possível, a não permanência de pessoas junto à portaria.  

6- Zelar pela limpeza do local bem como do espaço circundante ao mesmo. 

7- Chamar a atenção dos alunos, sempre que estes demonstrem comportamentos incorretos.     

 

 

 



 

 

Artigo 3º 

Circulação de Pessoas 

Ao funcionário de serviço compete, designadamente: 

 

1- Exigir aos alunos a sua identificação através da apresentação do Cartão de Aproximação Individual (CAI), 

sempre que o julgue necessário. 

2- Não permitir as saídas dos alunos durante os tempos letivos, desde que estas não sejam autorizadas 

pelos Encarregados de Educação. 

3- Solicitar a identificação de todas as pessoas que se dirijam à Escola inteirando-se do motivo da sua visita, 

e a quem será entregue um cartão de visitante, por troca do Bilhete de Identidade ou outro documento 

identificativo que será restituído à saída. 

4- Não permitir o acesso a pessoas que não possam cumprir o determinado no ponto anterior, sem motivo 

justificativo, ou que, pelo seu porte e conduta, se presuma irão perturbar o normal funcionamento da 

Escola. 

5- Permitir o acesso por parte de qualquer visitante incluindo os Encarregados de Educação apenas ao 

pavilhão A (Receção) onde aguardará instruções. 

6- Encaminhar os visitantes ao pavilhão A assegurando, sempre que possível, o seu acompanhamento. 

Nesta impossibilidade deverá informar o funcionário da Receção. 

7- Permitir apenas a entrada no recinto escolar de viaturas devidamente identificadas e autorizadas.  

8- Assegurar o estacionamento das bicicletas no parque indicado para o efeito junto à Portaria.  

 

Artigo 4º 

Segurança de Pessoas 

 

1- É dever de todos comunicar imediatamente aos superiores hierárquicos em serviço qualquer anomalia 

correspondente à presença de indivíduo(s) estranho(s) dentro da escola ou de indivíduo(s) suspeito(s) 

nas imediações; 

 

2- É dever de todos comunicar imediatamente aos superiores hierárquicos em serviço qualquer anomalia 

verificada nas instalações ou equipamentos específicos, que podem pôr em risco a segurança e o bem-

estar de qualquer elemento da comunidade escolar. 

 

Artigo 5º 

Segurança das Instalações Escolares 

 

1-  É da responsabilidade de toda a comunidade escolar zelar pela manutenção das condições de 

funcionalidade das instalações e equipamentos. 

 



 

 

2-  Sempre que resultem estragos de bens enquadrados no articulado anterior, provenientes da sua 

utilização incorreta ou de atos de destruição premeditada deverão ser apuradas as responsabilidades 

desses factos, visando a reparação dos danos causados. 

 

Artigo 6º 

Higiene e Saúde 

 

1-  É da responsabilidade de toda a comunidade escolar a manutenção das boas condições de higiene.  

  

2- Sempre que um aluno apresente sintomas febris deverá suspender a sua frequência na escola, assim 

como em caso de doença infecto-contagiosa. 

3- Na última situação indicada no ponto anterior, o aluno só poderá efetuar o seu regresso mediante a 

apresentação de declaração médica. 

 

Artigo 7º 

Refeitório 

 

O Refeitório destina-se a ser utilizado por todos os professores, alunos e funcionários da Escola e 

ainda por professores e funcionários de estabelecimentos de educação/ensino que, não dispondo de 

refeitório, se situem na área pedagógica da Escola.  

 

1- Devido à especificidade das instalações, algumas regras de segurança devem ser rigorosamente 

observadas: 

a) Tudo o que envolva o armazenamento, conservação e confeção de alimentos é da responsabilidade 

da empresa concessionária; 

b) Os utentes devem utilizar adequadamente os produtos a consumir; 

c) Os utentes devem utilizar adequadamente os espaços e material do refeitório que lhe são 

destinados. 

 



 

 

 

 

 

Anexo X - Regulamento do Polivalente, Sala de Convívio e Espaços Exteriores 
 

 

Artigo 1º  

Disposições gerais 

1. O presente regulamento define as regras de funcionamento dos Polivalentes/Salas de 

Convívio/Espaços Exteriores das escolas que integram o Agrupamento de Escolas do Viso. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

1. O presente regulamento aplica-se a toda a comunidad e educativa pertencente ao Agrupamento. 

 

Artigo 3º 

Regras de funcionamento 

1. Tendo em conta que os referidos espaços são destinados ao convívio e ao lazer dos alunos estes 

devem observar/ cumprir as seguintes regras: 

a) Moderar a linguagem e os atos, promovendo o respeito mútuo e a correção de atitudes; 

b) Utilizar o material audiovisual ou outros, existente nos referidos espaços, de acordo com as 

boas práticas de utilização; 

c) Utilizar os espaços reservad os para afixação de cartazes ou outras comunicações, depois de 

autorizadas pela direção da escola; 

d) Evitar praticar brincadeiras violentas que ponham em causa a integridade física de qualquer 

membro da comunidade educativa; 

e) Preservar e manter em bom estado de conservação os espaços verdes ou outros existentes nos 

recintos escolares. 



 

 

 

 

 

Anexo XI - Regulamento das instalações desportivas 
 

 

Artigo1.º  

Disposições gerais 

1- O presente regulamento define as regras de funcionamento das instalações desportivas das 

escolas do Agrupamento. 

Artigo 2.º  

Âmbito de aplicação 

1. O presente regulamento aplica-se a toda a comunidade educativa pertencente ao 

Agrupamento. 

2. Estes espaços são prioritários para o exercício de atividades de Educação Física e do Clube do 

Desporto Escolar. 

Artigo 3.º 

Competências do Assistente Operacional Responsável 

1. Ao assistente operacional das instalações desportivas, compete: 

a) Manter em bom estado de conservação todos os equipamentos desportivos; 

b) Manter limpos e asseados todos os espaços afetos às instalações desportivas; 

c) Fazer cumprir as regras de funcionamento previstas no presente regulamento. 

 

Artigo 4.º 

Horário de funcionamento 

1. O horário de funcionamento das instalações desportivas deve estar  exposto  em  local 

visível. 

Artigo 5.º 

Regras de funcionamento 

1. Só poderão participar nas atividades práticas os alunos/utentes que tragam o material 

desportivo, bem como todo o material necessário para o banho. 

2. O equipamento desportivo permitido é constituído por: camisola de manga curta desportiva, calções 

desportivos, fato de treino, meias desportivas, sapatilhas desportivas de exterior, sapatilhas  

desportivas de interior, toalha de banho, chinelos de banho e material de higiene. 



 

 

 

 

3. Os alunos/utentes que tenham cabelo comprido deverão prendê-lo por questões de segurança e 

higiene. 

4.  O equipamento deve estar limpo e em bom estado de conservação. 

5. Os alunos/utentes equipam-se, obrigatoriamente, nos balneários da escola. 

6. Os balneários são locais para os alunos/utentes se equiparem, desequiparem e tratarem da higiene 

pessoal. 

7. Os balneários são zonas específ icas e deverão servir de apoio, apenas à prática de atividades físicas. 

8. Terão prioridade de acesso ao campo polidesportivo exterior os alunos que: 

a) Se encontrem em aulas de Educação Física; 

b) Se encontrem em atividades do Desporto Escolar; 

9. Quando o campo polidesportivo exterior não estiver ocupado, os alunos poderão utilizá-lo, 

preservando todo o material/equipamento desportivo. 

Artigo 6.º 

Acesso às instalações desportivas 

1. Durante o período das atividades letivas, só é permitida a entrada na área das instalações 

desportivas aos alunos, professores responsáveis e aos assistentes operacionais ou a quem os 

substitua temporariamente. 

2. Na ausência do assistente operacional responsável, caso não seja determinada a sua substituiçã o , 

o acesso a estes serviços só será possível mediante autorização pelo Coordenador dos assistentes 

operacionais ou pela direção. 



 

 

 

 

 

Anexo XII - Regulamento das visitas de estudo 
 

   Artigo 1.º  

Definição 

1. Visita de estudo é uma atividade curricular, organizada por professores para alunos, realizada fora do 

espaço escolar, destinada a desenvolver competências e explorar conteúdos das áreas disciplinares e não 

disciplinares, que decorre do Projecto Educativo do Agrupamento e se enquadra no âmbito do 

desenvolvimento dos planos de trabalho da turma e que carece de aprovação pelo Conselho 

Pedagógico. 

2. Não são abrangidos por este regulamento os passeios de finalistas. 

 

Artigo 2.º 

Organização da Visita de Estudo 

1. Nas visitas de estudo podem participar todos os alunos, salvaguardando situações excecionais 

devidamente justificadas. 

2. As visitas de estudo devem ser: 

a) Orientadas, fundamentalmente, para proporcionar aos alunos experiências práticas que 

complementem matérias lecionadas; 

b) Planeadas, de preferência no início do ano letivo, e de carácter interdisciplinar; 

c) Planificadas através de roteiro pormenorizado, destinado aos alunos e professores; 

d) Formalizadas através de ofício ou via email do agrupamento, enviado às instituições a visitar, 

solicitando a devida autorização; 

e) Custeadas através da entrega antecipada por parte dos alunos, da quantia estipulada. 

3. Goza de estatuto de professor acompanhante qualquer professor de turma, direta ou indiretamente 

ligado ao objetivo da visita. Os alunos são acompanhados por professores da turma e outros, numa 

relação de um para dez, nos 1.º e 2.º ciclos, e de um para quinze, no 3.º ciclo. O número de professores 

acompanhantes poderá ser acrescido, quando a visita de estudo integrar alunos com limitada autonomia 

funcional. 

4. Os professores organizadores devem providenciar o Kit de segurança e as respetivas credenciais nos 

serviços de administração escolar. 

5. Os organizadores da visita de estudo devem entregar antecipadamente: 

a) A lista dos alunos participantes aos professores titulares/diretores de turma; 

b) A lista dos professores acompanhantes e alunos participantes ao órgão de direção do 



 

 

agrupamento; 

 

 

c) A lista dos alunos participantes aos serviços de ação social escolar, para efeitos de seguro 

escolar; 

d) As autorizações dos encarregados de educação. 

6. Sendo as visitas de estudo consideradas como atividades letivas, para a contagem das aulas dadas 

devem ser tomadas as seguintes atitudes: 

a) O professor deve numerar e sumariar nas turmas que constando do seu horário, acompanha 

na visita; 

b) O professor deve ainda sumariar nas turmas que constando do seu horário, não participam na 

visita de estudo; 

c) O professor que não participa na visita de estudo deve sumariar nas turmas que constam do 

seu horário, indicando o motivo por que não deu a aula. 

 

Artigo 3.º 

Autorização do Encarregado de Educação 

1. Os docentes organizadores entregam aos directores de turma informação sobre o local, objetiv o s, 

duração, condições de participação e custo da visita. Os docentes organizadores entregam juntamente com 

as autorizações escritas, um alerta aos encarregados de educação para a sua corresponsabil ização em 

eventuais danos que os alunos venham a causar no decurso da mesma e que não estejam cobertos pelo 

seguro escolar, independentemente de qualquer procedimento disciplinar. Em anexo às 

autorizações escritas, os professores organizadores informam os alunos das regras a cumprir 

durante a visita de estudo. 

2. Os diretores de turma solicitam e recolhem as autorizações escritas. 

3. Todos os alunos são obrigados a entregar a nota de informação assinada, tenham ou não autoriza ç ão  

para a visita de estudo. Nenhum aluno pode ir a uma visita de estudo sem a entrega da autorização escrita 

ao(s) professor(es) organizador(es). 

4. Em caso de visitas ao estrangeiro, a declaração de autorização de saída do país deverá ser expressa pelo  

encarregado de educação. No caso de se verificarem situações de divórcio, separação de facto, tal 

autorização deverá ser assinad a por ambos os progenitores, salvo se outra for a indicação do Ministério 

Público e/ou Tribunal competente. 

 

Artigo 4.º  

Transporte 

1. O contrato com a empresa transportadora é realizad o pela Direção do Agrupamento após o pedido de, 

pelo menos, três orçamentos solicitados pelos professores organizadores, que deverão elaborar a respet iva 

relação de necessidades nos Serviços Administrativos. 



 

 

 

~ 

 

Artigo 5.º  

Financiamento 

1. As visitas de estudo são financiadas na totalidade pelos encarregados de educação. O Agrupame nt o  

pode atribuir, no âmbito da suas competências financeiras, uma compart icipação, a estipular no conselho 

administrativo. 

2. As visitas de estudo, em território nacional, estão cobertas pelo seguro escolar. 

3. Na organização das visitas de estudo ao estrangeiro é necessário ter em conta o estipulado na legislação 

em vigor, elaborando-se um dossiê, a enviar para a DGEstE, onde devem constar os seguintes aspetos: 

a) Indicação do professor responsável e o número de anos de serviço na profissão. 

b) Organização de um plano de ocupação dos alunos que não participam na viagem. 

c) Comunicação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, indicando o número de alunos e 

professores envolvidos (Palácio das Necessidades, Largo do Relvas, 1399-030 Lisboa). 

d) Digitalização de todos os documentos de identificação dos participantes e inserção no 

email/aparelho eletrónico a que seja possível aceder, se necessário, como prevenção em caso de roubo ou 

extravio. 

e) Comprovativo de seguro, que inclua:  número de apólice;  período de validade do seguro; assistência em 

viagem; indicação dos alunos segurados; declaração da seguradora em como é respeitado o n.º 2, do artigo 

34, da portaria 413799 de 8 de junho. 

f) Lista nominativa dos alunos com a indicação do ano/turma a que pertencem. 

g) Lista nominativa dos professores acompanhantes. 

 

Artigo 6.º  

Desistências 

1. A desistência da visita de estudo deve ser comunicad a por escrito , pelo encarregado de educação, ao 

director de turma que, por sua vez, deve comunicar imediatamente aos docentes organizadores, até 5 

dias úteis antes da visita, com indicação do fundamento. 

2. No caso de ter havido pagamento prévio, a devolução da quantia adiantada só ocorrerá se houver outro 

aluno que substitua o desistente. 

 

Artigo 7.º  

Impedimentos 

1. As visitas de estudo são abertas a todos os alunos das turmas e/ou disciplinas envolvidas. 

2. A participação dos alunos pode, contudo, ser coartada por medida educativa corretiva e/ou 

sancionatória, por decisão do Conselho de Turma ou da Direção do Agrupamento. 



 

 

 

 

 

Artigo 8.º  

Relatório/avaliação 

1. Após a chegada à escola, os professores devem participar, imediatamente, qualquer incid ent e 

ocorrido durante a visita de estudo, entregando ao coordenador de projectos, com conhecimento aos 

professores organizadores, a respetiva avaliação da viagem. 

 

Artigo 9.º  

Assiduidade dos alunos 

1. Cabe ao aluno participar nas visitas de estudo de acordo com o dever de assiduidad e definido no 

Regulamento Interno e no Estatuto do Aluno. O encarregado de educação pode, contudo, justif ic a r , 

previamente, a não participação do seu educando. 

2. Os alunos que não participam na visita de estudo têm as aulas definidas no seu horário, em regime de 

assiduidade normal. 

3. Os alunos com autorização para a visita de estudo, mas que nela não compareçam sem aviso prévio e 

estejam ausentes das aulas, terão falta de presença a todas as disciplinas coincid entes com o horário da visita 

de estudo, sendo informad os os encarregados de educação, não havendo lugar a reembolso do valor 

eventualmente pago. 



 

 

 

 

 

Anexo XIII - Regulamento de utilização do Cartão de Aproximação 

Individual(CAI) 
 

 
Artigo 1.º  

Âmbito e Função 

1. O Cartão de Aproximação Individual (adiante designado CAI) tem por função identificar todos os 

utentes (alunos, pessoal docente e pessoal não docente). 

2. O CAI possibilita as seguintes funções específicas: 

a) Controlo das entradas e saídas do estabelecimento 

b) Marcação/aquisição de refeições; 

c) Aquisição de produtos nos serviços de bufete, papelaria e reprografia; 

d) Pagamento de danos causados; 

e) Pagamentos inerentes a atividades de complemento curricular; 

f) Controlo das refeições efetivamente tomadas. 

3. No CAI, para além do nome e número do cartão, consta ainda a fotografia do utente. 

4. O CAI é pessoal e intransmissível. Em caso algum pode ser utilizado por outra 

pessoa. 

 

Artigo 2.º 

Cartão e seu funcionamento  

1. A atribuição do CAI aos utentes rege-se pelas seguintes normas: 

a) A primeira via, para os alunos, pessoal docente e não docente é gratuita; 

b) As segundas vias terão o custo de 4,00 €. 

2. O CAI é valido para o período de frequência do estabelecimento de ensino, no caso dos alunos, e para 

o período de vínculo laboral ao Agrupamento de Escolas do Viso, Viseu, no caso do pessoal docente e 

não docente. 

3. No ato do carregamento será entregue ao utente um talão comprovativo da operação. 

4. O saldo em cartão mantém-se na transição entre anos letivos. No caso dos alunos que deixam de 

frequentar a escola terão de solicitar o valor do saldo até ao dia 31 de agosto. Caso não o façam o 

saldo transita para as receitas próprias do conselho administrativo. 

5. O portador do CAI (aluno; pessoal docente e pessoal não docente) é responsável pelo uso e conservaç ã o 

do mesmo, não podendo este ser riscado; raspado; cortado; dobrado; apagado; trincado; ou alterado com 



 

 

o uso de corrector. À instituição não poderá ser imputável qualquer substituição por uso indevido do 

cartão. 

6. O CAI de qualquer utente, não pode apresentar quaisquer dúvidas relativamente à identidade do seu 

titular. 

7. Em caso de danificação ou mau estado de conservação do CAI, o titular deve solicitar nos serviços 

administrativos da Escola Básica do Viso,Viseu um cartão temporário e  requisitar uma segunda 

via, a qual terá um custo de 4,00 €, a pagar no ato da receção do novo cartão. 

8. Em caso de extravio o titular deve imediatamente participar o facto ao Estabelecimento de 

Ensino, proceder à anulação do cartão, inviabilizando assim o seu uso indevido, por terceiros e solicitar 

um novo cartão. 

9. O CAI temporário é propriedad e da Escola, e deverá ser devolvido, no prazo de cinco dias, em perfeit o  

estado de conservação e funcionamento, nos SAE, aquando da emissão de novo cartão. Em caso de 

extravio do cartão temporário, que é propriedade da Escola, terá um custo de 3 Euros. 

10. Ao Encarregado de Educação cabe a responsabilidad e da verificação periódica do estado de conservaç ã o 

do CAI do seu educando e dos pagamentos inerentes à sua substituição, referidos no ponto 7. 

11. Em caso de extravio ou danificação, o saldo existente no CAI será recuperad o. 

12. O CAI tem associado um código para o Aluno e outro para o Encarregado de Educação, os quais 

permitirão a consulta de informação referente à vida escolar do aluno, via Internet. 

13. Todos os utentes de CAI (alunos, pessoal docente e pessoal não docente) são responsáveis por manter a 

confidencialidade dos seus códigos. 

14. Todos os Encarregados de Educação têm acesso às entradas e saídas da escola dos seus educandos, detalhes 

de despesas, carregamentos efectuados, acesso ao refeitório, marcação de refeições, através da 

aplicação informática GIAE ONLINE, ou Quiosque nas instalações da EB do Viso disponível a partir da página 

electrónica do Agrupamento de Escolas, ou através do endereço www.aevisogiae.pt. 

15. Todos os alunos devem fazer-se acompanhar do CAI e apresentá-lo sempre que lhe seja solicitado por 

pessoal docente ou não docente. 

 

Artigo 3.º 

O Cartão de Aproximação Individual e a Portaria 

1. O CAI é um apoio aos funcionários de serviço na portaria da Escola. 

2.  Todos os alunos são obrigados a passar o CAI nos leitores ali existentes, de forma a registar a sua entrada ou 

saída do recinto escolar. 

3.  Quando o sistema informar que o aluno não tem autorização para sair da escola, o mesmo é impedid o pelo 

funcionário de serviço. 

4.  Incorre em procedimento disciplinar o aluno que, apesar de lhe ser indicada a não permissão de 

saída, desrespeitar a ordem dada pelo funcionário de serviço. 

5.  Sempre que um aluno se aproxime da portaria para sair da escola e o funcionário se aperceba que não 

possui CAI, o discente é impedido de abandonar o recinto escolar até novas orientações emanadas da 

Direcção do Agrupamento, ou Diretor de Turma. 

http://www.aevisogiae.pt./


 

 

 

 

6.  Qualquer aluno que pretenda sair da escola, na hora de almoço, deve ser portador do seu CAI, de modo a 

ser verificada a autorização de saída da escola. 

7.  Caso a autorização de saída da escola, na hora de almoço, não tenha sido expressa pelo Encarregado de 

Educação, no início do ano escolar, os alunos/encar regados de educação deverão regularizar a situação nos 

serviços administrativos. 

 

Artigo 4.º  

Disposições finais 

1. Sempre que se verifique a indisponibilidade parcial ou total do sistema do CAI, os procedimentos 

a adoptar serão os seguintes: 

a) Indisponibilidade dos postos de venda – o registo de consumos/prestação de serviços é feito 

manualmente, com débito posterior através do CAI; 

b) Indisponibilidade do serviço de Portaria – o controlo de entradas e saídas dos alunos será feito 

manualmente pelo Assistente Operacional de serviço no local, através da confirmação do horário 

das turmas e do documento das autorizações de saída, assinado pelos Encarregados de Educação; 

c) Indisponibilidade do serviço de validação de entrada/saída do Pessoal Não Docente – o controlo  

será feito através da assinatura dos respetivos livros de ponto quando existam ou em documento 

próprio. 

2. Qualquer caso não previsto neste regulamento será pontualmente resolvido pelo Conselho 

Administrat ivo ou pela Direcção do Agrupamento de Escolas do Viso, Viseu. 



 

 

 

 

 

ANEXO XIV - MANUAIS ESCOLARES 
 

Artigo 1º 

Definição 

1. A Lei nº 47/2006, de 28 de agosto, alterada pela Lei nº 72/2017, de 16 de agosto, define no artº 

3º, “Manual escolar” como o recurso didático-pedagógico relevante, do processo de ensino e 

aprendizagem, concebido por ano ou ciclo, de apoio ao trabalho autónomo do aluno que visa 

contribuir para o desenvolvimento das competências e das aprendizagens definidas no currículo 

nacional para o ensino básico, apresentando propostas de atividades didáticas e de avaliação das 

aprendizagens, podendo incluir orientações de trabalho para o professor. 

 

Artigo 2º 

Plataforma MEGA ( Manuais escolares gratuitos) 

 O processo de adoção de manuais, inscrição e matrícula de anos decorrerá entre maio e junho. 

1. Carregamento de dados nas plataformas 

a) Até 28 de junho, deve estar concluído todo o circuito de recolha, triagem e introdução do 

número de manuais reutilizados, por disciplina. 

b) A informação relativa aos manuais adotados deve estar devidamente preenchida no SIME até 

ao dia 29 de junho. É fundamental garantir a fiabilidade dos dados também no SIME, onde 

não poderão figurar nem manuais com preço de capa errado, nem com ISBN que englobem os 

livros de fichas. 

c) Até 8 de julho, devem ser introduzidos nas plataformas de gestão local dos alunos do 

agrupamento, os dados referentes aos alunos de todos os anos de escolaridade de continuidade. 

d) Até 31 de julho, o mesmo deve acontecer em relação a todos os alunos dos restantes anos de 

escolaridade, bem como aos que, estando em ano de continuidade, solicitaram transferência de 

estabelecimento de ensino. 

NOTA: Recorde-se que além dos dados dos alunos, também a identificação do NIF do 

encarregado de educação, o ano de escolaridade, as turmas e as disciplinas devem ser 

carregados nos sistemas de gestão local de cada uma das escolas. 

e) A 9 de julho, terá início a emissão de vales relativos aos alunos de todos os anos de 

escolaridade de continuidade.  

f) A 1 de agosto, terá início a emissão de vales relativos aos alunos dos restantes anos de 

escolaridade. 

NOTA: Reitera-se que a qualidade das informações da base de dados são fundamentais e 

críticas para o bom desempenho da plataforma. Erros na base de dados debitarão erros para os 

vales. 



 

 

A exportação de dados das plataformas de gestão local de alunos para a plataforma MEGA deve 

ser feita gradualmente e não apenas num único momento, o que permite agilizar o processo e 

torná-lo menos moroso. 

 

Artigo 3º 

Circuito da reutilização: Recolha, triagem e armazenamento 

1. A devolução dos manuais escolares distribuídos gratuitamente terá lugar no final do ano lectivo 

ou no final do ciclo de estudos, quando se trate de disciplinas sujeitas a provas finais ou exames. 

Nestes casos os manuais devem ser entregues nos três dias após a realização do exame.  

Procedimentos: 

2. De 21 a 28 de junho, 5 dias úteis para completar o circuito da reutilização dos manuais do 1.º 

ciclo e inserir os respetivos dados na plataforma MEGA; 

3. De 14 a 28 de junho, 10 dias úteis para completar o circuito da reutilização dos manuais de todas 

as disciplinas que não estão sujeitas a exame referentes aos 2.º e 3.º ciclos , bem como inserir os 

respetivos dados na plataforma MEGA; 

4. No ato da devolução dos manuais escolares, pelos encarregados de educação, o Agrupamento 

emite a correspondente declaração comprovativa (Minuta de Declaração III). O dever de 

restituição é do encarregado de educação, ou do aluno, quando maior. 

5. Em caso de retenção, o aluno pode conservar na sua posse os manuais escolares relativos ao ciclo 

ou disciplinas em causa até à respetiva conclusão. 

6. Todos os manuais devem ser devolvidos, independentemente do estado em que se encontrem. São 

as escolas que, depois de avaliar, decidem quais os manuais que estão em condições de serem 

reutilizados. 

7. O agrupamento, no âmbito da sua autonomia, reserva, de entre o número de manuais reutilizados 

em bom estado de utilização, um número suficiente de manuais para a constituição de uma bolsa 

de manuais nas bibliotecas escolares. 

8. A seleção dos manuais deve ter em conta os seguintes critérios: 

a) Número de utilizações anteriores; 

b) Idade dos alunos e ano de escolaridade; 

c) Existência de espaços em branco para preenchimento; 

d) Deterioração inerente ao uso normal do manual, de acordo com uma utilização prudente e 

adequada, ou, pelo contrário, verificação de danos anormais que não decorram do uso normal; 

9. No âmbito da sua autonomia, a escola utilizará o modelo de análise e triagem, com base nos 

critérios antes definidos. O controlo da adequação e estado dos manuais será verificada ao longo 

do ano letivo. 

10. Os manuais que não sejam passíveis de reutilização serão destinados ao uso que o Agrupamento 

entenda, podendo, designadamente, ser enviados para reciclagem. Sempre que seja possível, os 

manuais reaproveitados devem ser utilizados em todo o agrupamento, não ficando acometidos 

apenas a uma escola específica. 

 



 

 

 

 

 

Artigo 4º 

Penalidades 

a) Todos os manuais têm que ser entregues para que sejam emitidos novos vales; 

b) No caso de não devolução dos manuais escolares em bom estado por parte do aluno, a penalidade 

prevista pode consistir na devolução ao estabelecimento de ensino do valor integral do manual. 

Caso o valor não seja restituído, o aluno fica impedido de receber manual gratuito do ano seguinte. 

c) O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, podem optar por não devolver o(s) 

manuais, devendo, nesse caso, pagar o valor de capa dos livros não devolvidos; 

d) A devolução de manuais em mau estado implica o pagamento do valor de capa do manual, exceto 

quando o manual já tenha atingido o tempo de vida útil da reutilização, sem prejuízo do disposto 

no n.º 4 do artigo 10.º do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, alterado pelo Despacho n.º 

5296/2017, de 16 de junho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 451/2017, de 11 de julho, 

e pelo Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho. 



 

 

 

 

 

ANEXO XV - REGIME DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO 

AGRUPAMENTO 
 

Artigo 1.º 

Funcionamento da Escola Sede 

1. A Escola Básica do Viso – 2.º e 3.ºciclos do ensino básico, funciona em regime diurno, 

e os tempos letivos desenvolvem-se entre as 8h30 e as 17h40, assim distribuídos:  

 

Tempos Início Termo 

1º 
  08h30  09h20  

09h30 10h20 

2º 
  10h40  11h30  

11h40 12h30 

3º 
  12h40  13h30  

13h45 14h35 

4º 
  14h45  15h35  

15h50 16h40 

5º 
  16h50  17h40  

  

 

Artigo 2.º 

Aulas na Escola Básica do Viso 

1. A duração de um período lectivo é de 50 minutos, devendo essa duração ser respeitada, sem 

qualquer interrupção. 

2. No caso de ausência, prevista ou imprevista do professor da turma, a escola elaborará, 
anualmente, um plano de ocupação plena dos tempos escolares dos alunos. 

3. Em cada período de 50 minutos, o professor deve registar as faltas dos alunos e sumariar a lição. 

 

Artigo 3.º 

Funcionamento dos Estabelecimentos com Educação Pré-Escolar e/ou Ensino Básico 1.º Ciclo 

1. Nas Escolas com Ensino Básico – 1.º ciclo e/ou Educação Pré-Escolar, o regime de 

funcionamento no Agrupamento será efetuado com horário de regime normal assim 

distribuído: 



 

 

 

 EPE 1CEB 

Início Termo Início Termo 

Manhã 9h00 12h00 9h00 12h30 

 Almoço Almoço 

Tarde 13h30 15h30 14h00 17h30 

 

1. Cabe ao diretor superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários, com base 

na legislação em vigor. 



 

 

 

 

ANEXO XVI - Prémios de mérito/Quadro de valor/Quadro de Excelência 
 

Artigo 1º 

Definição 

1. Para efeitos do disposto na alínea h) do artigo 166.º, são criados prémios de mérito destinados 
a distinguir alunos que preencham um ou mais dos seguintes requisitos: 

a) Alcancem excelentes resultados escolares; 

b) Produzam trabalhos académicos de excelência ou realizem atividades curriculares ou de 
complemento curricular de relevância; 

c) Revelem atitudes exemplares de superação das suas dificuldades; 

d) Desenvolvam iniciativas ou ações exemplares no âmbito da solidariedade social. 

1. Os prémios de mérito devem ter natureza simbólica ou material, podendo ter uma natureza 
financeira desde que, comprovadamente, auxiliem a continuação do percurso escolar do aluno. 

2. O agrupamento pode procurar estabelecer parcerias com entidades ou organizações da 
comunidade educativa no sentido de garantir os fundos necessários ao financiamento dos 

prémios de mérito. 

3. Os prémios de mérito integram o quadro de valor e o quadro de excelência. 

4. Os alunos que integrarem o quadro de valor e/ou o quadro de excelência devem ter registo no 

respetivo processo individual. 

5. A associação de pais e encarregados de educação poderá instituir, de acordo com regulamento 
próprio, prémios aos alunos ou turmas que durante o ano preencham os requisitos  

regulamentados. 

 

Artigo 2.º 

Quadro de Valor 

1. O quadro de valor reconhece os alunos que revelam grandes capacidades ou atitudes 
exemplares de superação de dificuldades ou que desenvolvam iniciativas ou ações igualmente 
exemplares de benefício claramente social ou comunitário ou de expressão de solidariedade, 
na escola ou fora dela. 

2. O quadro de valor destina-se aos alunos do 1.º, do 2.º e do 3.º ciclos e deverá ser organizado 
por anos de escolaridades, no final do terceiro período, nele constando o nome, a fotografia do 

aluno e a turma a que pertence e o motivo pelo qual o aluno integra este quadro. 

3. São critérios de acesso ao quadro de valor: 

a) O esforço desenvolvido de maneira exemplar para superação de dificuldades; 

b) A manifestação de um espírito de interajuda relevante e continuado; 

c) Desenvolvimento de iniciativas ou ações exemplares de benefício social ou comunitário, na 
escola ou fora dela; 

d) Desempenho excecional nas atividades de enriquecimento curricular; 



 

 

e) Uma apreciação global de Muito Bom relativamente ao comportamento, cumulativamente 
com qualquer situação anterior. 

4. Nenhum aluno pode ser proposto para integrar o quadro de valor se tiver sido sujeito, nesse 

ano, a alguma medida disciplinar, devidamente registada, de acordo com o regulamento interno 
do agrupamento. 

5. No que respeita à assiduidade, o número de faltas injustificadas não deve exceder o dobro do 

número de aulas ministradas semanalmente. 

6. É da competência do professor titular/diretor de turma, conjuntamente com os professores da 

turma, verificar a existência de alunos candidatos ao quadro de valor, registando os resultados 
da análise dessa situação em reunião de conselho de docentes/conselho de turma na respetiva 

ata. 

7. Compete ainda ao professor titular/diretor de turma transmitir essa informação ao 
coordenador do 1.º ciclo e aos coordenadores dos diretores de turma do 2.º ou do 3.ºciclos. 

 

Artigo 3.º 

Quadro de Excelência 

1. O quadro de excelência reconhece os alunos que revelam excelentes resultados académicos e 

excelentes valores. 

2. O quadro de excelência destina-se aos alunos do 1.º, do 2.º e do 3.º ciclos e deverá ser 

organizado por anos de escolaridades, no final do terceiro período, nele constando o nome, a 
fotografia do aluno e a turma a que pertence. 

3. O critério de acesso ao quadro de excelência para o 1.º, o 2.º e o 3.º anos é a aquisição das 
aprendizagens com a atribuição de Muito Bom em todas as disciplinas e uma apreciação global 
de Muito Bom relativamente ao comportamento. 

4. O critério de acesso ao quadro de excelência para o 4.º ano é a aquisição das aprendizagens 
com atribuição de Muito Bom em todas as disciplinas, sendo nível 5 (cinco) em Português e 

Matemática e uma apreciação global de Muito Bom relativamente ao comportamento. 

5. O critério de acesso ao quadro de excelência para o 2.º e o 3.º ciclo é a aquisição das 
aprendizagens em todas as disciplinas, com a obtenção de média aritmética simples de 5 (cinco), 

obtida por arredondamento às unidades, não ter qualquer nível inferior a 4 (quatro) e uma 
apreciação global de Muito Bom relativamente ao comportamento. 

6. Nenhum aluno pode ser proposto para integrar o quadro de excelência se tiver sido sujeito, 

nesse ano, a alguma medida disciplinar, devidamente registada, de acordo com o regulamento 
interno do agrupamento. 

7. No que respeita à assiduidade, o número de faltas não deve exceder o dobro do número de 

aulas ministradas semanalmente. 

8. É da competência do professor titular/diretor de turma, conjuntamente com os professores da 
turma, verificar a existência de alunos candidatos ao quadro de excelência, registando os 
resultados da análise dessa situação em reunião de conselho de turma e respetiva ata. 

9. Compete ainda ao professor titular/diretor de turma transmitir essa informação aos 
coordenadores dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos. 

 



 

 

 

 

 

ANEXO XVII - REGULAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE  EDUCAÇÃO VISUAL E 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA ( 2º CICLO) 
 

A – Disposições gerais 

1. O presente documento destina-se a regulamentar a utilização das salas de Educação Visual e 

Educação Tecnológica; 

2. As arrecadações e os respetivos equipamentos (ferramentas, utensílios e materiais) são de uso 

exclusivo destas disciplinas. 

 

B – Organização funcional das salas 

1. Compete aos professores (grupo disciplinar/ outro grupo disciplinar): 

a) Zelar pela boa conservação do mobiliário e equipamento; 

b) Manter o espaço da sala de aula organizado e arrumado; 

c) Zelar pela limpeza; 

d) Respeitar a disposição das mesas das salas por qualquer utilizador. 

2. Compete aos alunos: 

a) Entrar ou permanecer nas salas apenas com a autorização dos professores; 

b) Manter o mobiliário e o equipamento em boas condições; 

c) Deixar a sala arrumada; 

d) Zelar pela limpeza do espaço de trabalho e da sala de aula; 

e) Respeitar os trabalhos expostos. 

3. Compete aos assistentes operacionais: 

a) Equipar as salas com o material indispensável para o seu bom funcionamento; 

b) Manter as salas limpas e arrumadas. 

C – Organização funcional das arrecadações 

a) A entrada neste espaço só é permitida aos professores das disciplinas e aos alunos quando 

devidamente autorizados; 

b) Na arrecadação, o material dos alunos deve estar identificado e organizado por turmas, assim 

como o material de desgaste; 

c) A arrecadação deve ser mantida limpa e arrumada; 



 

 

d) No final de cada ano letivo a arrecadação deve ficar limpa e arrumada. 

D – Organização funcional das ferramentas e materiais 

a) A utilização de ferramentas, máquinas e utensílios deverá ter em conta a função a que se 

destinam; 

b) Aquando da sua utilização pelos alunos deve o professor estar presente; 

c) Depois da sua utilização devem ser limpas e arrumadas; 

d) Só é permitida a saída da sala de qualquer ferramenta ou máquina, por um período máximo de 

15 dias, mediante o preenchimento ou apresentação de uma requisição entregue aos 

Coordenadores de Disciplina. 

Esta norma aplica-se também a todos os professores das disciplinas. 



 

 

 

 

 

ANEXO XVIII - REGULAMENTO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

1. As aulas têm o seu início quando os alunos entram nos vestiários e terminam quando saem dos 

mesmos, depois de tratarem da higiene pessoal. 

2. O vestiário e o balneário são locais para os alunos se equiparem, desequiparem e tratarem da 

respetiva higiene. Portanto, não devem brincar nesses espaços. 

3. As roupas dos alunos devem ficar penduradas nos cabides e o calçado, pastas ou mochilas 

devidamente arrumadas. 

4. No início da aula, dois alunos (um rapaz e uma rapariga previamente definidos), ficarão 

responsáveis por recolher num saco os objetos de valor dos colegas (dinheiro, relógios, pulseiras, 

fios, brincos, etc.). Os sacos serão entregues ao assistente operacional/professor que os colocará 

em lugar seguro até ao fim da aula, altura em que os mesmos alunos os irão buscar, distribuindo 

os valores na presença de todos os colegas que os entregaram. 

5. Os alunos devem apresentar-se devidamente equipados com sapatilhas, meias, roupa interior, 

calções e “t-shirt” ou fato de treino específicos para a aula. Os alunos não podem vir já equipados 

de casa, nem permanecer com qualquer parte do equipamento após o final do banho, isto é, vestem 

os seus equipamentos antes das aulas e despem-nos imediatamente após as mesmas. 

§ ÚNICO: Os alunos não podem participar nas atividades práticas sem os seus equipamentos. 

6. Todos os alunos terão de estar equipados e já fora do vestiário cinco minutos após o início da aula, 

independentemente da presença do professor. 

7. O aluno que participar nas atividades não pode usar qualquer objeto que se torne perigoso para 

ele e/ou para os colegas (relógios, pulseiras, fios, anéis, brincos, etc.). 

8. A presença nas aulas é obrigatória com ou sem equipamento. 

§ ÚNICO: A dispensa das atividades práticas far-se-á do seguinte modo: 

a) Apresentação de atestado médico; 

b) Incapacidade funcional que o professor possa comprovar (ferimentos extensos, entorses, etc.); 

c) Participação escrita e assinada pelo encarregado de educação do aluno (febre, indisposições, 

dores diversas, etc.), que pode ser deferida ou não pelo professor, segundo os motivos 

invocados. 

9. Será aplicado o regime geral vigente para as faltas de material sempre que o aluno não se fizer 

acompanhar do equipamento e não estiver contemplado no ponto anterior. 

10. O banho faz parte integrante da aula, sendo por isso obrigatório no final de todas as sessões 

práticas. Nas de 100 minutos, os alunos dirigem-se ao balneário 15 minutos antes do final de aula, 

enquanto nas de 50 minutos o farão 10 minutos antes do mesmo. Sempre que não houver água 

quente, não haverá aula prática. 

§ ÚNICO: A dispensa do banho só será permitida em casos excecionais tais como: 



 

 

a) Indicação médica; 

b) Participação escrita e assinada pelo encarregado de educação do aluno que poderá ser deferida 

ou não pelo professor, segundo os motivos invocados; 

c) Motivos imprevistos que, depois de analisados pelo professor, poderão aconselhar tal decisão. 

11. Como o banho é obrigatório no final das atividades práticas, o aluno deverá trazer no seu saco ou 

mochila o seguinte material: 

a) Toalha; 

b) Uma muda de roupa interior; 

c) Chinelos; 

d) Escova de cabelo ou pente. 

12. Os alunos que por uso indevido estragarem ou danificarem qualquer material desportivo ou não, 

serão imediatamente responsabilizados e terão de pagar os danos causados. 

13. Os alunos devem respeitar as normas de segurança definidas pelo professor em cada atividade, de 

modo a prevenir quaisquer acidentes. 

14. Todos os casos omissos serão ponderados pelo professor à luz da legislação vigente. 

15. O pavilhão gimnodesportivo, bem como o complexo polidesportivo exterior, destina-se à 

realização das aulas curriculares da disciplina de Educação Física e das atividades do Desporto 

Escolar. 

16. A responsabilidade pela gestão e utilização destas instalações compete ao respetivo diretor de 

instalações. 

17. O funcionamento, gestão e utilização do pavilhão e demais instalações polidesportivas rege-se por 

regulamento próprio e será elaborado pelos delegados de disciplina e pelo diretor de instalações. 

Depois de aprovado no respetivo grupo, será homologado pelo diretor que o fará afixar em local 

visível e de fácil acesso. 

18. Sem prejuízo do disposto no número anterior e de acordo com o regulamento específico, o 

pavilhão e demais instalações poderão ser utilizadas pelos alunos, professores e funcionários do 

agrupamento em atividades desportivas e/ou outras. De igual modo, a cedência das instalações a 

coletividades locais para a prática de atividades desportivas carece de um pedido fundamentado 

para o efeito, respeitando as prioridades definidas, do seguinte modo: 

a) Associações culturais/desportivas/recreativas pertencentes à área pedagógica do 

Agrupamento; 

b) Associações culturais/desportivas/recreativas não pertencentes exclusivamente à área 

pedagógica do agrupamento; 

c) Outros grupos perfeitamente identificados e que pertençam à área de influência do 

agrupamento; 

d) Outros grupos interessados e perfeitamente identificados.  


