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CAPÍTULO I 

Natureza e Objetivos 

 

Artigo 1º 

Caraterização e Localização 

1. A Valência Socioeducativa (adiante designada por VSE) dinamiza a sua atividade 

desde 01/10/1978, com a missão de garantir o atendimento de alunos com 

necessidades educativas especiais de carácter permanente, que necessitem de 

cuidados especializados não passíveis de serem prestados na escola regular. 

2. A VSE funciona na sede do CRIT – Centro de Reabilitação e Integração 

Torrejano, situado na Avenida do Bom Amor, freguesia de Salvador, concelho 

de Torres Novas. 

3. A faixa etária de atendimento, da VSE, situa-se entre os 6 e os 18 anos 

4. O suporte legal da VSE é assegurado através de acordo de cooperação 

estabelecido, anualmente, com o Ministério da Educação, com base na Portaria 

1102/97, de 3 de Novembro e do Decreto-lei nº 54/2018, de 6 de julho. 

 

Artigo 2º 

Objetivos 

1- Nas suas atuações, a VSE tem como principais objetivos: 

a. Cooperar com as famílias na sua missão educativa; 

b. Garantir o atendimento dos alunos, em regime de semi-internato, de 

modo a: 

 Estimular o desenvolvimento global, no respeito pelas suas 

características individuais, incutindo comportamentos que 

favoreçam aprendizagens significativas e diferenciadas; 

 Proporcionar um desenvolvimento global e harmonioso ao nível 

sensorial, cognitivo, psicomotor, linguagem, comportamento 

adaptativo, autonomia pessoal e escolaridade; 

 Proporcionar uma formação geral que lhes garanta o 

desenvolvimento do raciocínio, memória, espírito crítico, 

criatividade e autonomia, tornando-as responsáveis e 

participativos; 

 Fomentar o desenvolvimento de aptidões técnicas e manuais 

prespectivando tendências vocacionais; 
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 Promover a criação de atitudes relacionais positivas que 

favoreçam a maturidade socioprofissional e ética; 

 Ser um parceiro ativo na rede educacional da sua área 

geográfica de abrangência promovendo e incrementando a 

participação e cooperação entre toda a comunidade educativa. 

 

 

CAPÍTULO II 

Processo de Admissão 

 

Artigo 3º 

Admissões 

1. A VSE tem autorização de funcionamento, por parte do Ministério da Educação, 

para uma lotação máxima de 55 alunos 

 

Artigo 4º 

Condições de Admissão 

1. O aluno deverá estar matriculado na escola regular da sua área de residência, a 

quando do pedido de encaminhamento 

2. Antes da admissão de qualquer aluno, deverá ser efetuada a avaliação dos 

requisitos de admissibilidade 

3. A proposta de encaminhamento para a VSE é analisada e acordada pelos 

diversos intervenientes com o aluno: escola, família e VSE 

4. O processo de encaminhamento é efetuado nos moldes da atual legislação, 

nomeadamente: 

a. Proposta formulada pelo órgão de gestão e administração da escola 

onde foi efetuada a matrícula 

b. Declaração de concordância do encarregado de educação 

c. Declaração de existência de vaga e de recursos por parte da VSE – CRIT 

5. O aluno só poderá ser aceite, na VSE, após deferimento, por parte da DRELVT – 

Direção Regional de Educação De Lisboa e Vale do Tejo, do pedido de 

encaminhamento. 

6. A admissão definitiva do aluno é efetuada através do ato de matrícula, pelo 

encarregado de educação 

7. No ato de matrícula, o encarregado de educação deverá apresentar os 

seguintes documentos atualizados, do aluno: Cartão de Identificação Civil, 

Boletim Individual de Saúde, Cartão de Beneficiário, Cartão de Utente, 
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Declaração Médica com o histórico clínico do aluno, Atestado Médico 

comprovativo de que o aluno pode frequentar os apoios de educação física, 

natação e hidroterapia. 

 

Artigo 5º 

Mensalidade 

1. A fim de garantir a gratuidade de ensino, o Ministério de Educação, através da 

DRELVT, comparticipa, mensalmente, a instituição, com um montante 

financeiro fixado por portaria conjunta. 

2. Os alunos são abrangidos por um seguro escolar, cujo prémio é imputável à 

instituição. 

 

 

CAPÍTULO III 

Regime de Funcionamento 

 

Artigo 6º  

Calendário escolar 

1. O calendário escolar é elaborado anualmente, pelo Ministério de Educação, e 

publicado em Diário da República, informando quais os períodos de atividade 

letiva, de interrupção letiva, de avaliação e de férias. 

2. Após a publicação em D.R., a Direção da instituição analisa a proposta da 

Direção Pedagógica, a qual após aprovação é dada a conhecer aos 

encarregados de educação. 

 

 

Artigo 7º 

Serviços Prestados 

1. Na sua atuação, a VSE utiliza preferencialmente uma Metodologia de gestão de 

caso, enquanto processo colaborativo de avaliação diagnóstica, planeamento, 

implementação, monitorização, revisão e avaliação. 

2. Ao nível das suas estratégias de intervenção e áreas de atuação, as atividades 

desenvolvidas são: 

a. Atividades pedagógicas 

b. Atividades de reabilitação 

c. Apoios técnico-terapêuticos 

d. Atividades desportivas, de recreação e de lazer 
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e. Atividades de autonomia pessoal e social 

3. A participação nas atividades fica condicionada à situação do aluno e à 

adequação da atividade às suas capacidades 

4. A equipa técnica, conjuntamente com a família, elabora um plano individual do 

aluno, no qual estão descritas as atividades prestadas. 

5. O plano educativo individual deverá ser sujeito a monitorização contínua, com 

vista a uma análise regular da evolução do aluno. 

6. As atividades dinamizadas devem ser registadas, diariamente, nas folhas de 

sumários, existentes nas salas de apoio aos grupos 

 

Artigo 8º 

Alimentação 

1. A instituição disponibiliza serviço de refeições aos alunos e colaboradores da 

VSE 

2. O fornecimento da refeição está sujeito à entrega de uma senha, mesmo que o 

seu custo seja zero. 

3. São fornecidas dietas sempre que exista necessidade médica ou se adquira a 

respetiva senha, pelo menos, de véspera 

4. A ementa semanal é fixada em placar visível, para conhecimento de alunos, 

famílias e colaboradores. 

 

Artigo 9º 

Transporte 

1. A instituição disponibiliza transporte aos alunos do concelho de Torres Novas, 

no trajeto casa-escola-casa. 

2. Aos alunos dos restantes concelhos, será disponibilizado transporte, desde que 

exista vaga nas carrinhas e a residência do aluno, seja no âmbito do percurso 

do transporte. 

3. Os horários e os locais de embarque são definidos pela instituição e, 

posteriormente, comunicados aos encarregados de educação. 

4. Ao longo do percurso, os alunos são acompanhados por um trabalhador 

auxiliar 

 

Artigo 10º 

Horários 

1. O horário de funcionamento é das 8.15 horas às 18.00 horas, de segunda-feira 

a sexta-feira. 
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2. As atividades letivas decorrem das 9.30 horas às 12.00 horas e das 14.00 horas 

às 16.00 horas. 

3. Os transportes decorrem das 7.00 horas às 10.00 horas, no período da manhã e 

das 16.00 horas às 19.00 horas, no período da tarde. 

4. Os horários das refeições dos alunos são os seguintes: 

a. Suplemento alimentar: das 10.30 horas às 10.45 horas 

b. Almoço: das 12.00 horas às 13.00 horas 

c. Lanche: das 15.45 horas às 16.00 horas 

5. Os alunos beneficiam ainda de um período de recreio, o qual decorre das 13.00 

horas às 14.00 horas. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Órgãos de Gestão 

 

Artigo 11º 

Direção Pedagógica 

1. Constituição: 

a. A VSE é coordenada por um elemento, nomeado pela Direção de acordo 

com o definido no ponto 4, do artº 5º do regulamento do CRIT 

2. Competências/Responsabilidades: 

a. Representar a VSE nos órgãos de administração e gestão da 

organização, sempre que se considere necessário, assegurando a 

assessoria técnica ao Diretor Executivo e/ou à Direção, no domínio da 

respetiva valência 

b. Informar a Direção da instituição de todos os assuntos pertinentes para 

o bom funcionamento da valência 

c. Apresentar e fundamentar à Direção os horários funcionais de todos os 

colaboradores da valência 

d. Monitorizar, avaliar e rever todos os processos e procedimentos da 

valência, com a colaboração da restante equipa, garantindo a qualidade 

e a melhoria contínua dos serviços 

e. Reunir com todos os elementos da equipa, nos períodos definidos para 

o efeito e extraordinariamente, sempre que se considere necessário 

f. Organizar toda a documentação relativa ao funcionamento da valência 

g. Apoiar e incentivar a atualização técnica, científica e pedagógica dos 

colaboradores da valência 
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h. Assegurar a articulação com as diversas estruturas de educação e 

ensino parceiras 

i. Analisar e/ou propor as sugestões para a elaboração do projeto 

educativo e do plano de atividades 

j. Submeter à apreciação e aprovação da Direção, o projeto educativo e o 

plano de atividades 

k. Garantir o atendimento aos alunos e famílias, no que se refere às suas 

necessidades, expectativas, sugestões e reclamações 

l. Calendarizar, convocar e dirigir as reuniões da valência 

m. Apurar as responsabilidades de situações anómalas 

n. Propor e/ou colaborar na elaboração e atualização do regulamento 

interno 

o. Garantir o funcionamento da valência, otimizando todos os recursos a 

ela afetos 

p. Assegurar o cumprimento atempado das deliberações da Direção 

q. Garantir a atualização permanente dos Processos Individuais dos alunos 

r. Ter conhecimento atempado de avisos de faltas, fazendo as respetivas 

alterações, aos apoios, por escrito, tendo em vista o bom 

funcionamento das atividades da valência 

s. Propor à Direção as medidas e ações preventivas ou corretivas, que 

julgue oportunas e adequadas à melhoria da valência e da instituição 

t. Cumprir e fazer cumprir o regulamento interno e os valores da 

organização 

u. Divulgar a informação emanada do Ministério de Educação e de outros 

organismos com repercussões na atividade profissional dos 

colaboradores 

v. Garantir a focalização permanente do sector, através da dinamização da 

equipa, na missão da instituição 

w. Avaliar o desempenho da equipa e dos colaboradores, delineando 

conjuntamente com estes, planos de desenvolvimento de potencial, 

monitorizando-os continuamente, em prol da evolução da equipa 

3. Nas suas faltas e impedimentos, de curto prazo, a Diretora Pedagógica delegará 

as suas competências num ou mais técnicos, por si designados. 

 

Artigo 12º 

Equipa Técnica 

1. Constituição: 

a. A equipa técnica é constituída por todos os elementos que compõem o 

sector 
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2. Competências/Responsabilidades: 

a. Dinamizar a coordenação interdisciplinar na valência 

b. Definir critérios para a constituição dos grupos de alunos  

c. Analisar e participar no cumprimento do projeto educativo e do plano 

anual de atividades 

d. Propor atividades e analisar os recursos necessários à sua 

implementação 

e. Definir critérios de avaliação dos alunos e a documentação de suporte 

ao processo 

f. Propor medidas para otimizar o funcionamento da valência 

g. Cumprir e fazer cumprir o regulamento interno 

h. Analisar e efetuar estudos de caso de alunos 

i. Elaborar atas das reuniões de equipa, em folha própria e arquivadas na 

sala da Direção Pedagógica 

j. Propor e elaborar as linhas orientadoras do Projeto educativo 

k. Propor e elaborar as atividades para o Plano Anual 

l. Elaborar propostas de atividades extracurriculares e de atividades para 

os períodos não letivos 

m. Monitorizar e avaliar as atividades dinamizadas 

 

 

CAPÍTULO V 

Recursos Humanos, Materiais e Instalações 

 

Artigo 13º 

Recursos Humanos 

1. A equipa da VSE é constituída por diversas áreas técnicas, com base no ratio 

definido no art.º 9, nº 2, da Portaria 1102/97. 

2. Para além dos elementos afetos à VSE, a equipa conta ainda com o 

enriquecimento técnico, de outras áreas de intervenção, a nível parcial. 

3. Funções/ Responsabilidades: 

a. Psicólogo 

i. Analisar o comportamento e as funções mentais, utilizando 

técnicas e instrumentos específicos 

ii. Efetuar avaliações/diagnósticos psicológicos 

iii. Elaborar relatórios técnicos, com os dados da avaliação 

iv. Delinear e dinamizar planos de intervenção psicológica  
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v. Proceder à avaliação contínua de eficácia da intervenção, 

efetuando, sempre que necessário, as respetivas reformulações 

ou correções 

vi. Articular com as famílias dos alunos 

vii. Colaborar com a equipa na elaboração e avaliação dos 

Programas Educativos Individuais 

viii. Participar nas reuniões da equipa geral e naquelas para as quais 

seja convocado 

ix. Atuar de acordo com normas éticas e deontológicas próprias, 

assegurando o respeito pelos valores dos alunos e famílias 

promovendo a participação ativa destes e restante equipa 

técnica, no desenvolvimento dos programas de intervenção 

x. Efetuar todos os registos inerentes à sua função 

 

b. Terapeuta da Fala 

i. Efetuar avaliações/diagnósticos das perturbações relacionadas 

com a comunicação, linguagem, fala e deglutição 

ii. Estabelecer objetivos terapêuticos e planear os programas de 

intervenção 

iii. Executar os programas terapêuticos, tendo em conta as 

necessidades dos alunos e o seu ambiente social específico 

iv. Definir as técnicas e métodos de terapia e reabilitação mais 

adequados 

v. Proceder à avaliação contínua de eficácia da intervenção, 

efetuando sempre que necessário, as respetivas reformulações 

ou correções 

vi. Elaborar relatórios das observações efetuadas e da evolução do 

programa terapêutico 

vii. Colaborar com a equipa na elaboração e avaliação dos 

Programas Educativos Individuais 

viii. Participar nas reuniões da equipa geral e naquelas para as quais 

seja convocado 

ix. Atuar de acordo com normas éticas e deontológicas próprias, 

assegurando o respeito pelos valores dos alunos e famílias 

promovendo a participação ativa destes e restante equipa 

técnica, no desenvolvimento dos programas de intervenção 

x. Efetuar todos os registos inerentes à sua função 

 

c. Terapeuta Ocupacional 

i. Habilitar para a ocupação atuando de forma a otimizar a 

atividade e participação dos alunos 
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ii. Promover a capacidade de escolher, organizar e desempenhar, 

de modo satisfatório, ocupações importantes para os alunos 

iii. Avaliar as capacidades, as limitações e os riscos que possam 

existir a nível físico, cognitivo, afetivo e/ou social 

iv. Intervir para desenvolver competências, analisar funções 

perdidas, prevenir disfunções e/ou compensar funções através 

do uso de técnicas específicas e/ou da utilização de ajudas 

técnicas ou de tecnologias de apoio 

v. Elaborar programas de intervenção individual 

vi. Atuar de acordo com normas éticas e deontológicas próprias, 

assegurando o respeito pelos valores dos alunos e famílias 

promovendo a participação ativa destes e restante equipa 

técnica, no desenvolvimento dos programas de intervenção 

vii. Colaborar com a equipa na elaboração e avaliação dos 

Programas Educativos Individuais 

viii. Participar nas reuniões da equipa geral e naquelas para as quais 

seja convocado 

ix. Efetuar todos os registos inerentes à sua função 

 

d. Fisioterapeuta 

i. Avaliar alunos com alterações motoras, de natureza física, 

mental, de desenvolvimento ou outras 

ii. Intervir ao nível terapêutico, de acordo com as necessidades 

avaliadas com o objetivo de aumentar a mobilidade, 

funcionalidade, coordenação, postura e equilíbrio  

iii. Adequar a forma de intervenção em sala relativamente às 

alterações motoras presentes em cada aluno 

iv. Avaliar as alterações posturais e necessidades de ajudas técnicas 

e tecnologias de apoio 

v. Ensinar técnicas de transferências e posicionamentos aos 

cuidadores dos alunos 

vi. Treinar e acompanhar alunos na atividade de Desporto 

Adaptado, onde é necessária a adequação do gesto técnico às 

alterações motoras do jogador 

vii. Colaborar com a equipa na elaboração e avaliação dos 

Programas Educativos Individuais 

viii. Participar nas reuniões da equipa geral e naquelas para as quais 

seja convocado 

ix. Atuar de acordo com normas éticas e deontológicas próprias, 

assegurando o respeito pelos valores dos alunos e famílias 
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promovendo a participação ativa destes e restante equipa 

técnica, no desenvolvimento dos programas de intervenção 

x. Efetuar todos os registos inerentes à sua função 

 

e. Animador 

i. Planificar e desenvolver atividades de animação e 

desenvolvimento sociocultural 

ii. Programar atividades de carácter cultural e social tendo em 

conta as necessidades dos alunos 

iii. Conceber e executar individualmente e/ou em equipa, os 

suportes materiais para o desenvolvimento das ações 

planificadas 

iv. Colaborar com a restante equipa, na elaboração e avaliação do 

Programa Educativo Individual de cada aluno 

v. Participar nas atividades da VSE e/ou organização 

vi. Participar nas reuniões para as quais seja convocado 

vii. Efetuar todos os registos inerentes à sua função 

 

f. Docentes 

i. Planificar e desenvolver atividades pedagógicas 

ii. Efetuar avaliações diagnósticas, ao nível educativo 

iii. Aplicar ativamente a diversificação de estratégias e de métodos 

educativos, de modo a promover o desenvolvimento e a 

aprendizagem das crianças e dos jovens;  

iv. Intervir na melhoria das condições e do ambiente educativo, 

numa perspetiva de fomento da qualidade e da inovação 

educativa;  

v. Dinamizar a conceção e o desenvolvimento do projeto educativo 

da escola que responda às características da população escolar e 

mobilize os recursos locais existentes. 

vi. Participar nas reuniões da equipa geral e naquelas para as quais 

seja convocado 

vii. Elaborar e avaliar os Programas Educativos Individuais 

viii. Articular com as famílias 

ix. Efetuar todos os registos inerentes à sua função 

 

g. Auxiliares 

i. Coadjuvar o docente responsável pelo grupo, na dinamização 

das atividades pedagógicas, respeitando as instruções dadas por 

este 
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ii. Prestar cuidados de higiene e conforto e colaborar na prestação 

de cuidados de saúde que não requeiram conhecimentos 

específicos, segundo as instruções recebidas 

iii. Prestar cuidados de alimentação 

iv. Assistir as crianças e jovens nos transportes, nos períodos de 

recreios 

v. Participar nas reuniões de equipa geral e naquelas para as quais 

seja convocado  

vi. Participar nas atividades da Valência e/ou organização 

vii. Efetuar todos os registos inerentes à sua função 

 

Artigo 14º 

Recursos Materiais 

1. A organização garante os recursos materiais necessários à dinamização do 

plano anual de atividades 

2. Os elementos da equipa deverão efetuar o levantamento das necessidades e 

apresentá-las, por escrito, à Diretora Pedagógica, que analisará e aprovará a 

sua importância e utilização 

3. Em situações de necessidade de aquisição de recursos materiais, a 

coordenação da VSE, efetuará proposta fundamentada e escrita à Direção 

 

Artigo 15º 

Instalações 

1. A VSE ocupa os espaços necessários à dinamização dos serviços que presta. 

 

CAPÍTULO VI 

Processo Individual 

 

Artigo 16º 

Processo Individual 

1. Cada aluno terá um processo individual, devidamente organizado e guardado 

em local seguro, permitindo a confidencialidade dos dados aí registados 

2. Do processo individual do aluno, devem constar: 

a. Registo Biográfico do aluno 

b. Ficha de Matrícula 

c. Cópia dos documentos do aluno facultados no ato de matrícula 
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d. Relatório do Programa de Acolhimento 

e. Fichas/Relatórios de avaliação diagnóstica 

f. Relatório Técnico-Pedagógico 

g. Programa Educativo Individual/Currículo Especifico 

Individual/Plano Individual de transição (quando se justifica) 

h. Registo semestral de avaliação da implementação do Programa 

Educativo Individual 

i. Cópias de relatórios médicos/relatórios técnicos/Prescrições 

médicas 

j. Comunicações com os significativos e destes com a escola, desde 

que estas tenham a ver com os procedimentos do serviço 

3. Na sala de atividades, o aluno possui ainda um dossier individual, da 

responsabilidade do docente, no qual constam: 

a. Os registos da área escolar (fichas de avaliação) 

b. Planificações das atividades 

c. Cópia do registo biográfico do aluno e da ficha de matrícula 

d. Relatório Técnico-Pedagógico 

e. Programa Educativo Individual/Currículo Especifico 

Individual/Plano Individual de transição (quando se justifica) 

f. Registo semestral de avaliação da implementação do Programa 

Educativo Individual 

g. Cópias de relatórios médicos/relatórios técnicos/Prescrições 

médicas 

h. Trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo do ano escolar 

4. Os processos individuais dos alunos não podem sair da organização 

5. Os documentos do processo individual não podem ser disponibilizados, por 

meio de cópias, a elementos que neles não intervêm 

6. Os encarregados de educação podem consultar o processo individual do seu 

educando, manifestando a sua intenção, por escrito, dirigida à Direção 

Pedagógica; Após a receção do pedido, a Direção Pedagógica dará despacho ao 

solicitado, agendando o dia e a hora para a consulta, a qual deverá, 

obrigatoriamente, ocorrer na sua presença ou na do professor responsável pelo 

grupo.  
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CAPÍTULO VII 

Faltas 

 

 

Artigo 17º 

Assiduidade dos alunos 

1. A assiduidade dos alunos deve ser registada em folhas específicas e arquivadas 

em dossier próprio, na sala de apoio ao grupo 

2. Consideram-se justificadas as ausências do aluno, resultantes de doença 

devidamente comprovada, ou de outros motivos relevantes e previstos na lei, 

atempadamente comunicados e/ou autorizadas pela direção pedagógica 

3. Em caso de falta, deverá o encarregado de educação informar a escola, por 

escrito ou telefonicamente, na véspera ou no próprio dia, até às 10.00 horas. 

4. Em situações de falta injustificada superior a 5 dias, sem qualquer justificação 

por parte dos encarregados de educação, considera-se absentismo escolar, 

sendo acionados os mecanismos previstos na lei para esta situação (CPCJ) 

 

Artigo 18º 

Assiduidade dos Colaboradores 

1. Os colaboradores devem cumprir o número de horas semanais de trabalho, 

para a sua categoria profissional 

2. Na primeira entrada ao serviço, o atraso até 10 minutos, carece apenas de 

justificação verbal, carecendo sempre de justificação escrita após esse período 

3. A assiduidade e pontualidade pressupõem a utilização diária do cartão de 

ponto ou terminal informático, como meios de registo. 

4. As faltas às reuniões de avaliação só poderão ser justificadas mediante a 

apresentação de justificação médica 

5. Sempre que possível, os colaboradores deverão manifestar, com cinco dias de 

antecedência, a sua necessidade de faltar, utilizando os meios de registo 

existentes, permitindo uma correta planificação dos serviços 

6. O regime de faltas a aplicar rege-se pela legislação em vigor, para cada tipo de 

vínculo 
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CAPÍTULO VIII 

Reuniões 

 

Artigo 19º 

Reuniões Gerais de Equipa 

1. Têm uma periodicidade mensal e extraordinariamente sempre que necessário 

2. São convocadas pela Diretora Pedagógica, com uma antecedência mínima de 

48 horas 

3. A convocatória é afixada em placar visível, constando desta, a respetiva ordem 

de trabalhos 

4. A reunião só poderá realizar-se quando estiver presente a maioria dos seus 

elementos. 

5. A reunião terá uma duração que não deverá exceder as duas horas, exceto por 

concordância de, pelo menos, 2/3 dos membros presentes 

6. As reuniões são secretariadas, rotativamente, por um dos elementos que 

compõe a equipa, à exceção da Direção Pedagógica, ficando as atas, após 

aprovadas, arquivadas na sala da coordenação 

7. As deliberações e recomendações são aprovadas por maioria, tendo a Diretora 

Pedagógica, em caso de empate, voto de qualidade 

 

Artigo 20º 

Reuniões de Caso 

1. Têm uma periodicidade variável, ocorrendo sempre que necessário, por 

solicitação do gestor de caso ou de outro membro da equipa técnica 

2. São convocadas pela Diretora Pedagógica, com uma antecedência mínima de 

48 horas 

3. A convocatória é afixada em placar visível, constando desta, a respetiva ordem 

de trabalhos, os elementos convocados para a reunião, data, hora e local da 

reunião 

4. Da reunião deve ser lavrada uma ata pelo gestor de caso, ou por outro dos 

elementos presentes 
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Artigo 21º 

Reuniões com Encarregados de Educação 

1. Têm uma periodicidade semestral, podendo ocorrer sempre que necessário, 

por solicitação do gestor de caso ou do encarregado de educação 

2. São convocadas pelo Gestor de Caso/Docente, com uma antecedência mínima 

de 48 horas, através de comunicação escrita, na qual deve constar o assunto da 

reunião, data e hora 

3. Da reunião deve ser lavrada uma ata pelo gestor de caso, da qual deve ser dado 

conhecimento á Direção Pedagógica 

4. Os encarregados de educação podem ainda reunir com os gestores de 

caso/docentes, por sua iniciativa, desde que o façam no horário de 

atendimento de cada gestor de caso, o qual é comunicado aos encarregados de 

educação no início do ano letivo. 

 

Artigo 22º 

Reuniões do Grupo de Autorrepresentação da VSE 

1. Têm uma periodicidade mensal, ocorrendo sempre que necessário, por 

solicitação de qualquer um dos seus elementos 

2. As reuniões possuem um elemento facilitador 

3. Da reunião deve ser lavrada uma ata pelo facilitador, com o contributo dos 

alunos, da qual deve ser dado conhecimento à Direção Pedagógica 

 

 

CAPÍTULO IX 

Parcerias 

 

 

Artigo 23º 

Objetivos 

1. Para além dos protocolos de cooperação já estabelecidos com diversos 

estabelecimentos de educação/ensino, da sua área geográfica de intervenção, 

a VSE procurará promover e estar recetiva a todas as iniciativas que levem ao 

aparecimento de novas parcerias formais ou informais 
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2. A VSE poderá estabelecer protocolos de colaboração com instituições da 

comunidade local ou com outras, de harmonia com as necessidades e 

interesses da valência e/ou da comunidade. 

 

CAPÍTULO X 

Direitos e Deveres 

 

 

Artigo 24º 

Colaboradores 

1. Direitos 

a. Ser informado e ouvido, pelos órgãos de administração e gestão da 

instituição, de todos os assuntos pertinentes relacionados com o 

exercício das suas funções 

b. Ser respeitado, nas relações de trabalho, pelos órgãos de gestão, 

colegas, famílias e alunos 

c. Dispor de condições de trabalho, designadamente material didático, 

instalações e equipamentos adequados 

d. Participar na vida da organização 

e. Participar em ações de formação, dentro e fora da instituição, desde 

que devidamente autorizadas pela Direção 

f. Receber mensalmente o vencimento e o documento comprovativo dos 

abonos e descontos efetuados, podendo solicitar nos serviços 

administrativos e financeiros, informações e esclarecimentos sobre os 

mesmos 

g. Faltar por motivo devidamente justificado e enquadrado na lei 

h. Poder utilizar os serviços de refeitório, mediante a compra de uma 

senha de refeição 

i. Efetuar duas pausas diárias, para utilização do serviço de bar, 

respeitando os limites temporais deliberados 

j. Efetuar sugestões e/ou reclamações, tendo em vista a melhor qualidade 

dos serviços 

k. Participar ativamente no processo de avaliação de desempenho, no que 

se refere à identificação e avaliação dos objetivos e competências 

definidos, em articulação com a chefia direta 

l. Conhecer os processos e procedimentos em vigor no sector e na 

instituição, assim como a documentação de suporte 

m. Conhecer os dados e resultados globais da atuação do sector e da 

instituição 
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2. Deveres 

a. Cumprir com o disposto no Código de Ética do CRIT 

b. Contribuir, de modo ativo, para a formação dos alunos, estimulando o 

desenvolvimento integral das suas capacidades, de acordo com as 

funções inerentes a cada categoria 

c. Usar de respeito e correção moral e cívica, para com os alunos, famílias, 

colegas e órgãos de gestão 

d. Desempenhar, com a máxima qualidade, as tarefas que lhe sejam 

atribuídas, dentro do espírito do trabalho em equipa e outras em que 

voluntariamente possa colaborar 

e. Desempenhar, com profissionalismo, os cargos que lhe sejam 

atribuídos, desde que por si aceites 

f. Cumprir com assiduidade e pontualidade, o horário que lhe foi atribuído 

g. Comparecer nas reuniões para que seja convocado e tomar parte nos 

respetivos trabalhos 

h. Tratar, sigilosamente, os assuntos abordados nas reuniões e em 

situações específicas de atendimento às famílias 

i. Permanecer nos locais de trabalho que lhe são destinados, não os 

abandonando a não ser por razões imperiosas e de forma temporária. 

Qualquer exceção a esta situação depende da autorização da Diretora 

Pedagógica 

j. Justificar as ausências ao serviço 

k. Zelar pelas boas condições de higiene e segurança das instalações, 

comunicando à coordenação qualquer situação anómala 

l. Autoavaliar o seu desempenho de modo consciente, coerente e 

rigoroso 

m. Cumprir todos os processos e procedimentos instituídos no sector e na 

organização, de acordo com as responsabilidades inerentes a cada 

função 

n. Dignificar e promover a imagem da instituição quer no seu interior, quer 

na comunidade 

 

Artigo 25º 

Alunos 

1. Direitos 

a. Ser tratado com a dignidade que a situação requer 
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b. Ser respeitado independentemente da sua condição física e das suas 

convicções culturais, filosóficas e religiosas 

c. Abordar e partilhar todas as questões relacionadas com a sexualidade e 

afetividade 

d. Usufruir de serviços que promovam a sua inclusão na sociedade 

e. Usufruir de cuidados apropriados à sua condição 

f. Ter apoio continuado nos serviços prestados 

g. Ser informado sobre todos os aspetos do seu processo individual e da 

instituição 

h. Ver garantido o sigilo da informação constante do seu processo 

i. Ver preservada a sua privacidade e intimidade 

j. Apresentar sugestões e reclamações 

k. Expressar a sua opinião livremente sobre todos os assuntos 

l. Ver cumprido o seu Programa Educativo Individual 

m. Participar ou fazer-se representar no grupo de autorrepresentação do 

setor e da instituição 

n. Usufruir de um serviço que lhe garanta todos os seus direitos 

 

2. Deveres 

a. Participar no desenvolvimento das suas capacidades 

b. Fornecer à Instituição todas as informações relevantes ao seu processo 

c. Respeitar todos os clientes e colaboradores da instituição 

d. Colaborar com todos os profissionais na planificação, desenvolvimento 

e avaliação dos serviços prestados 

e. Participar em todo o ciclo do seu Programa Educativo Individual 

f. Respeitar e cumprir todos os valores e regras de funcionamento da 

instituição 

g. Colaborar de uma forma ativa e sincera na resolução de conflitos 

h. Cumprir o horário de funcionamento dos serviços e ser pontual nas 

reuniões agendadas 

i. Cuidar de todos os equipamentos da instituição 

j. Participar na redução de custos 

k. Zelar pela boa imagem da instituição 

 

 

 

Artigo 26º 

Famílias 

1. Direitos 
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a. Participar na elaboração do Programa Educativo Individual, do seu 

educando 

b. Participar na avaliação do seu educando 

c. Ser tratada com respeito e correção, moral e cívica, por parte dos 

órgãos de gestão e dos colaboradores da organização 

d. Efetuar sugestões e/ou reclamações, com vista à melhoria da qualidade 

dos serviços 

e. Solicitar reunião com a equipa técnica, para análise da situação do seu 

educando 

f. Obter informação sobre os apoios técnicos disponíveis na organização, 

assim como de outros recursos existentes na comunidade 

g. Privacidade e confidencialidade das informações disponibilizadas à 

equipa 

h. Obter informação e participar no processo de transferência do seu 

educando para outra valência da organização ou para outro serviço da 

comunidade 

i. Consultar o processo individual do seu educando, na presença da 

Diretora Pedagógica ou do docente responsável pelo grupo 

j. Conhecer o Regulamento Interno da valência 

 

2. Deveres 

a. Acompanhar o processo educativo do seu educando 

b. Comparecer nas reuniões convocadas pela escola 

c. Fazer-se anunciar, junto dos serviços administrativos, sempre que 

necessite aceder ao interior das instalações da valência, dentro do 

horário letivo 

d. Usar de respeito e correção, moral e cívica, para com os órgãos de 

gestão, colaboradores da organização e restantes alunos 

e. Avisar, previamente, por escrito ou telefonicamente, o responsável pelo 

grupo em que o seu educando está inserido, sempre que necessitar vir 

buscar o aluno, dentro do horário letivo, ou trazê-lo à escola, após as 

9.30 horas.  

f. Manifestar previamente, a sua autorização, por escrito, no caso de vir 

outra pessoa buscar o aluno, à escola, sem a qual o aluno não será 

entregue 

g. Manter a escola informada acerca da situação clínica do aluno, 

prestando informações relativamente a datas de consultas e prescrições 

médicas, das quais deverá entregar cópia. A vigilância médica periódica 

é da responsabilidade da família.  
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h. Zelar pela saúde e higiene do educando, não permitindo que este 

frequente a organização quando apresentar sintomas de doença ou 

pediculose 

i. Fornecer diariamente os produtos de higiene, para os alunos cuja 

problemática exija cuidados especiais nesta área, assim como preparar 

os equipamentos para a educação física e natação. 

j. Respeitar os locais e horários dos transportes, indicados pela 

organização, assegurando-se que, quando o aluno for levado de volta a 

casa, terá sempre alguém para o receber, se a sua problemática assim o 

exigir. 

 

 

CAPÍTULO XI 

Avaliação de Desempenho 

 

 

Artigo 27º 

Pessoal Docente 

1. A avaliação de desempenho do pessoal docente em serviço na VSE reporta-se em 

termos globais aos parâmetros aplicáveis à avaliação de desempenho utilizada na 

generalidade das estruturas educativas, com as adaptações devidas, face à 

natureza específica da entidade de enquadramento da atividade docente. 

2. A avaliação de desempenho aplica-se a todo o pessoal docente em situação de 

mobilidade na VSE 

3. É garantido ao docente o conhecimento dos objetivos, fundamentos, conteúdo e 

funcionamento do sistema de avaliação do desempenho, assim como o direito de 

reclamação/recurso. 

4. A supervisão do processo de avaliação de desempenho do pessoal docente é da 

responsabilidade da Diretora Pedagógica, ou na sua impossibilidade, de outro 

elemento nomeado pela Direção 

5. Compete ao Presidente da Direção homologar os resultados propostos. 

6. O processo de avaliação de desempenho desenvolve-se em quatro momentos 

distintos: 

a. Momento de Autoavaliação, concretizada através de uma ficha 

disponibilizada aos docentes para o efeito. A ficha de autoavaliação 

constitui elemento a considerar na avaliação de desempenho, mas os seus 

resultados não são vinculativos para a classificação a atribuir. 

b. Momento de heteroavaliação, da responsabilidade da Direção Pedagógica 

ou, na existência de impedimento, por avaliador, nomeado pela Direção.  
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c. Momento de partilha, envolvendo o avaliador e o avaliado. Este momento 

deverá ter lugar num prazo não superior a quinze dias úteis, contados a 

partir da data de entrega da ficha de autoavaliação. 

d. Momento de homologação, da responsabilidade do Presidente da Direção 

7. A atribuição das classificações que apresentem a menção de Excelente ou 

Insuficiente, por parte do avaliado ou avaliador, implicam sempre a anexação de 

evidências do nível alcançado. 

8. A temporalidade da avaliação de desempenho é variável, devendo quando possível 

reportar-se a um ano letivo ou a períodos letivos completos. 

9. O avaliado, caso discorde da avaliação que lhe for atribuída, poderá recorrer para a 

Direção da Instituição, no prazo de 15 dias úteis, juntando ao recurso toda a 

informação que considere relevante para a análise do mesmo. 

10. A Direção deverá pronunciar-se num prazo não superior a 15 dias, adotando, em 

função da decisão tomada, uma das seguintes orientações, devida e 

expressamente fundamentada: 

a. Improcedência do recurso e homologação da avaliação 

b. Procedência parcial do recurso e promoção de encontro entre as partes, 

com mediação da Direção, para aferição do processo de avaliação. 

c. Procedência do recurso com repetição de parte ou da totalidade do 

processo, podendo neste caso nomear um mediador. 

11. Deverá ser entregue uma cópia do processo de avaliação ao avaliado, depois de 

devidamente assinado por todos os intervenientes 

 

 

CAPÍTULO XII 

Disposições Finais 

 

 

Artigo 28º 

Vigência 

1. A entrada em vigor do regulamento interno, carece de aprovação da Direção 

2. O presente Regulamento interno entra em vigor após a data da sua aprovação 

 

Artigo 29º 

Revisão 

1. O presente regulamento interno pode e deverá ser revisto, pelos órgãos 

competentes, sempre que se verifiquem alterações às informações nele 

descritas 
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Artigo 30º 

Não cumprimento do Regulamento interno 

1. O não cumprimento do regulamento interno levará à aplicação de medidas 

disciplinares, as quais serão analisadas e aplicadas pela Direção da organização. 

 

Este regulamento interno foi aprovado em reunião de Direção, realizada no dia ___/___/___  

 

A Direção 

 

__________________________ 


