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2019-2020
Receção a Alunas e Alunos,

Pais e/ou Encarregados(as) de Educação

Escola Básica D. Duarte,
Vil de Soito, Viseu



Órgãos de Administração e Gestão 

Conselho Geral

Órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas
orientadoras da atividade do Agrupamento, assegurando a participação e
representação da Comunidade Educativa. Elege o Diretor, aprova, acompanha
e avalia o Projeto Educativo, o Regulamento Interno, o Plano de Estudos e o
Plano Anual de Atividades. É presidido pela professora Ana Paula Vila Maior.

Direção

Diretor: José Alexandre Rodrigues;
Subdiretor: José Costa; 
Coordenador da Escola Básica D. Duarte: Augusto Prata
Adjuntos: Alfredo Pinto e Marco Rodrigues; 
Assessor: Manuel Júlio Loureiro



Calendário Escolar 2020

Períodos Início Termo

1.º 13 de setembro 17 de dezembro

2.º 6 de janeiro 27 de março

3.º 14 de abril 4 de junho (9.º ano) 9 de junho (5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos)

1.º semestre: 13 de setembro-31 de janeiro; 2.º semestre: 3 de fevereiro-9 de junho

Disciplinas Semestrais: TIC / Cidadania e Desenvolvimento

Interrupções

1.ª De 18 de dezembro a 3 de janeiro

2.ª De 24 de fevereiro a 26 de fevereiro

3.ª De 30 de março a 13 de abril



Avaliação Externa

MAT ING

P. de Aferição (8.º ano) 5 de junho 9 de junho

MAT PORT PLNM

P. Finais de ciclo 
(9.º ano)

19 de junho (1.ª fase) 26 de junho (1.ª fase) 15 de junho (1.ª fase)

20 de julho (2.ª fase) 22 de julho (2.ª fase) 22 de julho (2.ª fase)

Prova de Aferição (5.º ano)

Componente de produção e interação orais de Inglês 18 a 27 de maio

Português e Português Língua Segunda 5 de junho

Inglês 9 de junho



Horário de funcionamento da Escola Básica Dr. Azeredo Perdigão 

Turno Tempo Hora

Manhã

1º 08h15 - 09h05
2º 09h15 - 10h05
3º 10h20 - 11h10
4º 11h20 - 12h10
5º 12h15 - 13h05

Tarde

6º 13h15 - 14h05
7º 14h10 - 15h00
8º 15h10 - 16h00
9º 16h15 - 17h05

10º 17h10 - 18h00



Horário de funcionamento da Escola Básica D. Duarte

Turno Tempo Hora

Manhã

1º 08h30 - 09h20
2º 09h25 - 10h15
3º 10h30 - 11h20
4º 11h25 - 12h15
5º 12h20 - 13h10

Tarde

6º 13h15 - 14h05
7º 14h10 - 15h00
8º 15h15 - 16h05
9º 16h10 - 17h00



Destaque para o papel do(a) Diretor(a) de 
Turma e dos(as) Encarregados(as) de 

Educação no sucesso dos(as) alunos(as)



O papel do(a) Diretor(a) de Turma (DT) e do(a) Enc. De
Educação (EE), no acompanhamento dos(as) alunos(as)

a) Funções do(a) DT

- Facilitar a integração.

- Detetar interesses/necessidades.

- Estimular o aproveitamento e o comportamento.

- Incentivar os(as) alunos(as) com mais dificuldades.

- Conhecer os(as) alunos(as).

- Apoiar/Orientar os(as) alunos(as) no estudo.

- Fazer a ligação Alunos(as) – Família – Professores(as).

- Prevenir/Resolver conflitos.



b) Orientações para o acompanhamento dos Pais/EE ao(à) seu(sua) 
educando(a)

- Acompanharem as atividades escolares (organização de material, TPC,
preparação das provas de avaliação …

- Conversarem sobre os seus problemas, aspirações, ansiedades … (para
ajudar é preciso ouvir).

- Valorizarem a assiduidade e a pontualidade

- Desenvolverem hábitos de trabalho e de organização.

- Promoverem a utilização de linguagem correta e atitudes adequadas.

- Valorizarem a Escola e estimularem o sucesso dos filhos.

- Esclarecerem-se junto do(a) DT sobre o aproveitamento / assiduidade /
comportamento do(a) seu(sua) educando(a).

- Procurarem, juntamente com o(a) DT, soluções que melhorem o
aproveitamento e a integração.

- Fornecerem ao(à) DT dados/informações de natureza diversa,
indispensáveis para o conhecimento dos discentes.

- Justificarem as faltas dentro do prazo estipulado.

- Colaborarem na vida escolar, participando nas atividades.



Departamento de Educação Especial – apoia de modo
colaborativo os demais docentes no âmbito da educação inclusiva.

Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) – faz o
acompanhamento psicopedagógico de alunos e ajuda na orientação
em termos de prosseguimento de estudos e saídas profissionais.

Ação Social Escolar (ASE) – trata de assuntos de caráter
socioeconómico, tais como transportes, manuais e material escolar,
refeições e outros subsídios.

Estruturas de coordenação/Serviços Técnico-Pedagógicos



Projetos e Clubes

- Projeto de Educação para a Saúde (PES)
- Jornal do Agrupamento (Quadrante Norte) 
- Desporto Escolar
- Parlamento dos Jovens
-Erasmus +
- Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA)
- (…)



Jornal Escolar

O/A Enc. de Educação deve assinalar o seu
interesse na “folha de presenças” e efetuar o
pagamento com o cartão do(a) aluno(a), na
Secretaria.

- 2 edições
- Assinatura anual de 2€



Desporto Escolar

“Atividades de Nível I – Conjunto de atividades organizadas pelos Clubes do
Desporto Escolar que poderão envolver outros agrupamentos de escolas e
escolas não agrupadas. Estas atividades integram-se nos Projetos
Complementares. São dinamizadas na componente não letiva dos docentes de
Educação Física, no âmbito da autonomia dos agrupamentos de escolas e das
escolas não agrupadas”.

- CORTA-MATO ESCOLAR;
- MEGA SPRINTER;

- BASQUETEBOL 3X3;
- GIRA VOLEI;
- TAÇA DE
- Andebol4Kids (1º CEB);
- TORNEIO INTER-TURMAS DE ANDEBOL E FUTSAL;
- DIA DO DESPORTO (27 DE SETEMBRO)
- TORNEIO DE TÉNIS DE MESA.



Desporto Escolar

“Atividade de Nível II - Atividades que implicam a participação regular em
treinos e competições tendo vista a melhoria contínua do desempenho
desportivo. Estas atividades inserem-se nos Projetos “DE Competição”.

E. B. DR. AZEREDO PERDIGÃO

Modalidades Escalão
Anos 

Nascimento
Observações

ANDEBOL Infantis A Mistos 2009/2010/2011 Federado a)

ANDEBOL Infantis B Femininos 2007/2008 Federado a)

ANDEBOL Infantis B Masculinos 2007/2008

FUTSAL Infantis B Masculinos 2007/2008

BOCCIA Vários Todos

GINÁSTICA ACROBÁTICA Vários Todos

TÉNIS DE MESA Vários Todos

XADREZ Vários Todos

a) Escola de Andebol Dr. Azeredo Perdigão



Desporto Escolar

“Atividade de Nível II - Atividades que implicam a participação regular em
treinos e competições tendo vista a melhoria contínua do desempenho
desportivo. Estas atividades inserem-se nos Projetos “DE Competição”.

E. B. D. DUARTE

Modalidades Escalão
Anos 

Nascimento
Observações

BOCCIA Vários Todos

FUTSAL
Infantis B 

Masculino
2007/2008

GOLFE Vários Todos
Centro de 

formação

TÉNIS DE MESA Iniciados 2005/2006



Desporto Escolar

O Desporto Escolar tem um papel inequívoco na promoção de estilos de vida
saudáveis, na formação da cidadania e no desenvolvimento de capacidades e
competências. As recomendações da Organização Mundial de Saúde e da
Assembleia da República (n.º 94/2013), referem-se à promoção do desporto
escolar e à prática desportiva como crucial no sucesso educativo e no bem-
estar dos alunos.

Assim, o Desporto Escolar é de inscrição facultativa no entanto, depois de
realizada, têm de cumprir com as obrigações inerentes ao clube, a referir:

-Trazer o material apropriado para o treino;
-Participar nos treinos que o seu horário permitir, pode ser apenas 1…
-Se convocado para os jogos ou torneios tem a obrigação de estar presente;
-Caso falte ao treino deve esta falta ser justificada pelo(a) E.E.



Desporto Escolar

“Centros de Formação Desportiva (CFD) - Constituem polos de
desenvolvimento desportivo, dinamizados por agrupamentos de escolas e
escolas não agrupadas, em parceria com federações, municípios e parceiros
locais. Visam a melhoria do desempenho desportivo através da concentração
de recursos humanos e materiais em locais para onde possam convergir
alunos de vários agrupamentos, quer nos períodos letivos, quer em estágios
de formação desportiva especializada, nas interrupções letivas. Os Centros de
Formação Desportiva organizam-se em torno de 3 eixos fundamentais: a)
Atividades de promoção e dinamização desportiva; b) Gestão; c) Articulação e
desenvolvimento curricular. A criação e renovação de Centros de Formação
Desportiva decorrem da aprovação de candidaturas submetidas nos termos
constantes do regulamento do presente programa.”

- Centro de Formação Desportiva de Golfe (Escola Básica D. Duarte)



Oferta Complementar
5.º ano – Oficina de Ciências Experimentais
6.º ano – English 4 all
7.º ano – Oficina de Ciências Experimentais
8.º – Línguas Vivas
9.º – Formação Pessoal e Social



Cartão Magnético
Obrigatório para:
- Registar a entrada e a saída da escola;
- Comprar as senhas e consultar movimentos;
- Utilizar na papelaria, no bar e no refeitório.

1.ª Aquisição e respetivos códigos – Serviços Administrativos - Gratuito
(código do(a) Enc. Educação – Só este o pode usar!)

Carregamento – Papelaria da Escola

Obrigatório trazê-lo todos os dias.

Não deve ser danificado ou perdido.

- o valor da caução do cartão de substituição é de 2€;

- a aquisição de um novo cartão (terminada a validade do cartão de substituição) 
terá um custo adicional de 3€.



Saída dos(as) alunos(as)

Permitida de acordo com a opção feita pelo(a)
Encarregado(a)  de Educação aquando da matrícula.  

Qualquer alteração deverá ser requerida na Secretaria.

A situação escolhida pelo(a) Encarregado(a) 
de Educação está gravada no cartão magnético.



Manuais Escolares

Têm de ser entregues no final
do ano letivo, pelo que devem
ser mantidos em bom estado.

O(A) EE é responsável pelo
seu dano ou extravio.



Senha de Almoço
Obrigatório:
- Comprar até ao dia anterior na escola (17h) ou em casa 
até às 23:59h através da plataforma GIAE ONLINE.
- No próprio dia até às 10:30h (taxa adicional de €0,30)

Podem ser adquiridas senhas para toda a semana
(podem ser alteradas para data posterior)

Aquisição – Papelaria da Escola ou Quiosque digital

(Escalão A – gratuita / Escalão B - €0,73 / Preço €1,46)

A aquisição da senha de almoço para o dia 16 de setembro,
excecionalmente, pode ser feita na segunda-feira até às 10h 
(sem multa).



Acesso ao GIAE ONLINE
Página eletrónica da escola: http://www.aeviseunorte.pt



Acesso ao GIAE ONLINE
Página eletrónica da escola: http://www.aeviseunorte.pt



Acesso ao GIAE ONLINE
Página eletrónica da escola: http://www.aeviseunorte.pt

Permite informação sobre:

- Cartão do(a) aluno(a) (consulta de movimentos do cartão, 
por ex.)

- Avaliação;

- Caderneta (Medidas e Ocorrências);

- Turma/Professores(as)/Horário/Faltas/Testes

- Portaria (registo de movimentos de entrada e saída da 
escola)

- Processo do(a) aluno(a)

- Códigos (palavras-passe associadas ao Cartão)

- Refeições (Ementa/Aquisição de refeições/Refeições 
servidas)

- Escola (Atendimento/Informações/Contactos)



Opção
Vegetariana

A Lei 11/2017, de 17 de abril estabelece a obrigatoriedade de existência de
opção vegetariana nas ementas das cantinas e refeitórios públicos.

Possibilidade de requererem dieta alternativa para os seus educandos,
devido a motivos de alergias/intolerâncias alimentares (comprovas por
atestado médico), ser vegetariano e/ou motivos étnicos/religiosos.

O(A) EE dirige-se aos serviços administrativos, a fim de preencher o
documento relativo à formalização do pedido.



Acidentes Pessoais
48 Horas

para acionar os serviços

Na Escola
ou percurso Casa-Escola-Casa

dentro do limite de tempo considerado necessário 
para percorrer a distância do local da saída ao local do acidente. 

e só se o(a) aluno(a) menor de idade não for acompanhado por adulto
que, nos termos da lei, esteja obrigado à sua vigilância.

(Artigo 21.º da Portaria n.º 413/99 de 8 de Junho).

Contactar os Serviços Administrativos da Escola



Atestado médico

Comprovativo de incapacidade para a prática de Educação Física
(Devem constar as atividades físicas interditas, possíveis e benéficas.)

Dirigido ao Diretor do Agrupamento
e entregue nos Serviços Administrativos.

Educação Física
3 dias por semana – gestão do saco e do equipamento

(Necessidade imperiosa e obrigatória do banho após as aulas de Educação Física)



Cacifos

Esvaziar e limpar o cacifo do ano letivo passado
Contactar o chefe dos Assistentes Operacionais

- Os(as) alunos(as) vão ser organizados(as) aos pares.

- Cada par gere a compra de um aloquete,
de forma a que cada um fique com uma chave.

Escola Básica Dr. Azeredo Perdigão



Cacifos

- Os(as) alunos(as) vão ser organizados(as) aos pares.

- Cada par gere a compra de um aloquete,
de forma a que cada um fique com uma chave.

Escola Básica D. Duarte



Critérios  Gerais de Avaliação 

75% - Conhecimentos e Capacidades

25% - Atitudes e Capacidades

Planificações por disciplina

Critérios  Específicos
de Avaliação por disciplina   

(consultar a Página Web do Agrupamento)



0% a 19% Fraco

20% a 49% Insuficiente

50% a 69% Suficiente

70% a 89% Bom

90% a 100% Muito Bom

Avaliação

TERMINOLOGIA

(Página Web do Agrupamento)



Critérios de Transição nos 5.º, 7.º e 8.º anos

 A retenção do aluno deverá ser considerada excecional,
carecendo de justificação para a sua ocorrência (ponto 2 do
artigo 29.º do DL n.º 54/2018, de 6 de julho)

 A progressão dos alunos não está dependente do número de
níveis inferiores a 3 atribuídos nas diferentes disciplinas.

 Competirá ao conselho de turma determinar se o aluno reúne
as condições que lhe permitam continuar o seu percurso
escolar, tendo em conta fatores como a assiduidade e
comportamento.



O(A) aluno8a) não transita e obtém a menção de não aprovado(a):

- Sempre que obtenha simultaneamente nível inferior a 3 a Português, 
Matemática;

- Sempre que obtenha três ou mais níveis inferiores a 3.

NADA, DESDE O
INÍCIO ATÉ AGORA

O QUE VOCÊ NÃO
ENTENDEU, MANOLITO?

QUEM NÃO ENTENDEU,
LEVANTE A MÃO

Critérios de Transição nos 6.º e 9.º anos



Prémios de Mérito do Agrupamento

(Em data a anunciar)

Este prémio só é atribuído no último ano de cada ciclo – 4.º, 6.º e 9.º anos

- Revelem atitudes exemplares de superação das dificuldades;
- Alcancem média de nível 5 ou de menção de “Muito Bom”;
- Produzam/realizem trabalhos/atividades de excelência ou de relevância;
- Desenvolvam ações exemplares no âmbito da solidariedade social.



Prémios de Mérito Escolar do Município

(29/11/2019)

Este prémio é atribuído ao(à) melhor aluno(a) de cada turma dos 4.º, 6.º e 9.º anos



- Material Necessário (ver folheto)

- Caderneta do(a) aluno(a)

Obrigatória para:

- Comunicação entre Professores(as) e 
Encarregados(as) de Educação
- Justificação de faltas
(…)

Aquisição – Papelaria da Escola
Obrigatório trazer todos os dias

Pode ser utilizada a caderneta do ano anterior desde que esteja em bom estado.



Algumas Normas

- Estatuto do Aluno e Ética Escolar

- Regulamento Interno do Agrupamento
- Direitos e Deveres dos(as) Encarregados(as) de Educação
- Direitos e Deveres dos(as) Alunos(as)

Dever da Assiduidade:

(Consultar a Página Web do Agrupamento)

“O dever de assiduidade e pontualidade implica para o aluno a
presença e a pontualidade na sala de aula e demais locais onde se
desenvolva o trabalho escolar munido do material didático ou
equipamento necessários, de acordo com as orientações dos
professores, bem como uma atitude de empenho intelectual e
comportamental adequada…”



Faltas

Injustificadas
1. Ausência de justificação;
2. Justificação fora de prazo;
3. justificação não aceite;
4. Ordem de saída da sala de aula;
5. Medida disciplinar sancionatória

Limite de faltas injustificadas – o dobro dos tempos semanais da 
disciplina

Sempre que a falta de assiduidade assumir especial gravidade,
a situação será comunicada à Comissão de Proteção de

Crianças e Jovens (CPCJ)

Justificadas:
- Através da caderneta do(a) 
aluno(a)
- Atestado médico (superior a 3 dias)
- Justificativo de consulta, análises, …

- Prazo (3 dias úteis)



Medidas de promoção do sucesso escolar

- Apoio ao Estudo (2.º ciclo) – 2 tempos:

1 tempo - Port/Ing

1 tempo - Mat/CN 

- Sala Multidisciplinar (3.º ciclo) – 2 tempos:

1 tempo - Português/Línguas Estrangeiras

1 tempo - Matemática/Ciências

- Tutoria (por proposta do CT com a concordância do EE)

- Apoio Tutorial Específico
(DL n.º 54/2018, de 6 de julho) 



Faltas a atividades de promoção do sucesso escolar

- três faltas injustificadas
ou

- três participações por falta de material
ou

- duas participações disciplinares
ou

- comportamento perturbador reiterado 

Estatuto do Aluno e Regulamento Interno

Exclusão:



Indispensável
Boa alimentação:
- Não iniciar as aulas sem tomar um bom pequeno almoço.
- Almoço em casa ou no refeitório da escola.
- Reforço a meio da manhã ou da tarde.

Bom descanso:
- Deitar cedo.
- Dormir as horas necessárias.

Cuidados de higiene:
- Lavar os dentes após as refeições.
- Tomar banho.

Material necessário:
- Apenas o pedido pelos(as) professores(as).

Telemóvel:
- Proibido estar ligado nas aulas, captar imagens e vídeo, 
difundi-las, …(acidentes que provoquem danos nos telemóveis 
não se enquadram no seguro escolar)



Eleição de 2 Representantes
dos(as) Encarregados(as) de Educação

- Representar os(as) Encarregados(as) de Educação/Pais e
estabelecer o diálogo entre os(as) demais Enc. Ed./Pais,
alunos(as), …

- Estar presente nas reuniões dos
Conselhos de Turma e outras para
as quais forem convocados; …



Hora de Atendimento

Dia: ____________
Hora: _______h. às ______h.

Contactos

http://www.aeviseunorte.pt 

Telefone da escola (AZ): 232414665
Telefone da escola (DD): 232414659




