AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA LOUSÃ
161391
ADENDA AO REGULAMENTO INTERNO - III
Em conformidade com o ponto 1, alínea d), do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 137/2012,
de 2 de julho, foram aprovadas em reunião do Conselho Geral de 25 de novembro as seguintes
alterações ao Regulamento Interno:

CAPÍTULO V – ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
SECÇÃO IV – ATIVIDADES DE GRUPOS E TURMAS
ARTIGO 60º - ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRUPOS E TURMAS
1. a) Na Educação Pré-escolar, pelos Educadores de Infância
b) No 1.º CEB, pelo Conselho de Docentes com a seguinte constituição:
i. Os professores titulares de turma
ii. Os professores de apoio educativo
iii. Os professores de Educação Especial
c)
i. Os professores da turma, incluindo os da Educação Especial

3. Nas reuniões em que seja tratada a avaliação dos alunos, apenas participam os
membros docentes. Poderá, no entanto, estar presente o Psicólogo, intervindo sem
direito a voto.

SUBSECÇÃO III – VISITAS DE ESTUDO
ARTIGO 74º - REGULAMENTO DAS VISITAS DE ESTUDO
15. (…)
a) (…)
b) O mesmo docente deve registar a sua presença nas aulas da(s) turma(s) que não participa(m)
na visita de estudo, mas que iria(m) ter aulas no tempo em que a visita se realizou indicando o
motivo por que não as deu, no espaço dedicado ao sumário.
c) O docente que não participa na visita de estudo, mas que deveria dar aulas à(s) turma(s)
envolvida(s) na visita de estudo, assinala a sua presença e regista este facto.

CAPÍTULO VII – COMUNIDADE EDUCATIVA
SUBSECÇÃO III – REGIME DE FALTAS

ARTIGO 140º - FALTA DE MATERIAL
4. A falta de material, sem justificação, será convertida em falta de presença, injustificada,
à terceira ocorrência. Após este procedimento, a contagem volta ao início.

ARTIGO 145º - EFEITOS DA ULTRAPASSAGEM DOS LIMITES DE FALTAS INJUSTIFICADAS
1. (…)
2. Após o cumprimento das atividades de recuperação, as faltas em excesso são
consideradas “faltas recuperadas”.

Agrupamento de Escolas da Lousã, 25 de novembro de 2015.

A Presidente do Conselho Geral
Maria Odete Antunes
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