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NOTA PRÉVIA
O Instituto dos Pupilos do Exército nasceu de um desígnio republicano, de formar
cidadãos de todos os estratos sociais, incluindo, os que nasceram em condições menos
favoráveis, visando assim, através da promoção da igualdade de oportunidades, a
integração e a mobilidade social.
O seu projeto educativo foi desenvolvido, tendo por base uma matriz clássica,
sobretudo grega e aristotélica, segundo a qual o conhecimento deriva da realidade
empírica e da experiência, tendo por objetivo o moderno espírito científico. Esta mesma
matriz, inclui o equilíbrio entre o uso sistemático da razão e a dedicação à causa do belo,
não só do belo estético, como também, do justo meio helénico. O referido projeto
educativo, baseia-se na paideia, assenta em quatro valores: a utilidade, a justiça social, a
capacidade de ser liderado e a de liderança.
A intenção originária de criar “cidadãos úteis à pátria” mantém-se hoje inteiramente
válida. na visão pedagógica, que orienta o Instituto. O indivíduo direciona a sua ação para
o bem e a edificação das comunidades, em que se insere e na vida das quais vai participar.
O aluno aprende diariamente a preocupar-se com o outro, nomeadamente com os
mais fragilizados, deve entender que integra (i.e.; é sócio) de uma sociedade, que para ser
melhor, necessita de ser socialmente justa.
No IPE, vulgo Pilão, tendo por base uma formação de matriz militar, os alunos
desenvolvem as suas competências, numa fase inicial do seu processo formativo, numa
adaptação à instituição, através de uma assunção de valores, no qual aprendem a obedecer
aos seus superiores hierárquicos e a cumprir regras de conduta, o ser liderado. Numa fase
mais avançada do processo formativo, passam a liderar pequenos grupos de alunos,
através da integração numa cadeia hierárquica, criada pelos alunos, com base na
valorização do mérito, nas suas três vertentes: comportamental, cognitivo e físico, num
assumir da liderança, a qual, se desenvolve pelo exemplo e pelo respeito mútuo, pelo que,
quanto mais próximo se encontram do topo, maior são as suas responsabilidades, numa
relação direta, com o decrescimento dos direitos e as regalias.
Tal como na antiguidade clássica, e no modelo da escola de “scholé”, é dado o tempo
necessário para o desenvolvimento da reflexão e da capacidade de pensar por si mesmo.
A presente reflexão, e o desenvolvimento do pensamento autónomo são a base dos dois
valores mais caros de Atenas: A Liberdade e a Independência, constituem-se como os
valores centrais da formação ministrada nos Pupilos do Exército. O Instituto é por isso
mesmo uma escola de Liberdade e de Autonomia, sendo que são precisamente estes dois
valores que nos distinguem.
Na sua organização interna, o Instituto constitui-se como um sistema híbrido de
ensino, no qual convivem harmoniosamente a criatividade e a liberdade da ação docente,
inscrita na matriz grega, e a ordem e a eficiência do sistema militar, inscrita na matriz
castrense. Como sendo os núcleos fundamentais do projeto educativo do Instituto, assente
numa simbiose entre o ensino e a prática da música e da educação física, bem como a
aquisição de competências no âmbito das disciplinas de caráter técnico-profissional.
A visão pedagógica a que o Instituto dá corpo, pressupõe uma aprendizagem da vida
comunitária, que se desenvolve na partilha de tempos e espaços comuns, como os
claustros, o refeitório — onde o pão é fraternalmente repartido, onde se valoriza a
Companhia — e as camaratas, nas quais, se aprendem os valores da sã Camaradagem.
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É nesta vivência comum, que o pilão aprende a ser solidário com o outro, a atender
às suas necessidades e a ser justo na rede de relações interpessoais, que é chamado a viver.
O lema do Instituto — “Querer é Poder” — materializa a convicção, de que o ser
humano é ser capaz de se autoconstruir, mobilizando recursos volitivos, em função da ação
concreta, e de que, é chamado a criar um mundo com significado humano, orientando para
esse fim, a sua vontade e a sua ação.
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CAPÍTULO I
PREÂMBULO

SECÇÃO I
Disposições Gerais
O Instituto dos Pupilos do Exército (IPE) é um Estabelecimento Militar de Ensino (EME),
no qual é ministrado o Ensino Básico (2.º e 3.º ciclos) e o Ensino Secundário, a par de uma
formação de matriz militar, física e cultural.
O IPE constitui-se, igualmente, como Polo de Formação da Escola das Armas e da Escola
dos Serviços, para a componente técnica dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais
(CTSP) de Transmissões e do Serviço de Material, respetivamente.
O presente Regulamento Interno confere a singularidade, a identidade própria, na
assunção dos valores e das tradições institucionais de um EME, numa perfeita conjugação
com o disposto no Regime Disciplinar do Aluno (RDA), que por sua vez assenta num
compromisso assumido por todos os alunos, que os frequentam, assim como, de toda a
Comunidade Educativa (i.e.: docentes, militares, instrutores, mestres, funcionários, Pais ou
Encarregados de Educação).
Artigo 1.º
Missão, Visão e Valores
Missão
O Instituto dos Pupilos do Exército ministra os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e o
ensino secundário, na modalidade de ensino profissional, num sistema de ensino misto, em
regime de externato e de internato.
Assegura igualmente, uma sólida Instrução de Matriz Militar (IMM), intelectual,
técnica, física, moral e cívica, inspirada nas qualidades e nas virtudes da vida militar, assim
como, na prossecução dos princípios fundamentais definidos no Sistema Educativo
Português, bem como relevar o papel da Defesa Nacional e das Forças Armadas na
sociedade.
Constitui-se como Polo de Formação, para os cursos de formação inicial na carreira dos
Sargentos do Quadro Permanente (QP).
Visão
Afirmar o IPE como um EME de referência, inovador no ensino e na formação dos
jovens, através da promoção de um projeto educativo de referência, do desenvolvimento
de estratégias educativas e do reforço do ensino profissionalizante.
Reforçar o papel central das famílias como primeiros responsáveis na educação e
promover a sua participação ativa no projeto educativo e na vivência do IPE.
Assegurar a manutenção do sistema de gestão da qualidade.
Pág. 12 / 115

Regulamento Interno

Valores
Do quadro de valores que norteiam o Projeto Educativo do IPE, que servem de
referência para o modelo de conduta a adotar e constituem um fator de diferenciação e
afirmação da identidade do IPE perante a sociedade, destacam-se:
O respeito pelos valores Pátrios, consubstanciado no orgulho pelos símbolos
nacionais.
O apelo ao estudo e ao trabalho, pela dedicação de toda a vontade e inteligência.
A assunção de responsabilidades, materializada na transparência, honestidade e
preocupação com os outros, nomeadamente com os mais fragilizados. Tem como retorno
o respeito e a confiança dos outros, resultando também no fortalecimento do moral
próprio.
A obediência consciente, relacionada com normas de conduta e um exigente padrão
de comportamento, que promove o sentido do dever. Não se restringe a uma simples
obediência hierárquica, mas sim a ser liderado e a liderar.
A promoção do Mérito, reconhecendo capacidades, esforço de trabalho, atitudes
meritórias e vontade de superação, incentivando o desempenho de excelência.
A galhardia, evidenciada em ultrapassar dificuldades, adotando as atitudes certas, com
bravura e coragem, mesmo perante a adversidade.
A lealdade, professada na prática da verdade, da constância e firmeza no compromisso
assumido. Pressupõe a confiança nas decisões dos superiores hierárquicos.
Artigo 2.º
Enquadramento Legal
1.

2.

O presente Regulamento Interno foi elaborado, tendo em conta a legislação em vigor
para o sistema educativo português, à data da sua aprovação, e os princípios
consagrados na Constituição da República Portuguesa.
O Regulamento Interno define o regime de funcionamento do IPE, assim como, de
cada um dos seus órgãos e serviços, bem como define os direitos e os deveres, de
todos os elementos da Comunidade Educativa.
Artigo 3.º
Âmbito de Aplicação e Vigência

1.

2.
3.

As disposições do presente Regulamento Interno dirigem-se a toda a Comunidade
Educativa, pelo que, se sobrepõem a quaisquer outras normas internas que o
contrariem.
Estão igualmente sujeitos às suas normas os atos praticados ou os factos ocorridos
no exterior, desde que os intervenientes estejam ao serviço do IPE.
A violação destas normas implica responsabilidade disciplinar para quem a elas esteja
sujeito, sem prejuízo da aplicação da lei geral civil ou criminal no apuramento da
correspondente responsabilidade.
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4.

Os casos omissos são analisados e regulamentados por outros normativos internos,
designados por Normas de Execução Permanente (NEP), da responsabilidade da
Direção do IPE.
Artigo 4.º
Natureza do Ensino

A oferta formativa do Instituto dos Pupilos do Exército compreende:
1.
2.
3.

O 2.º e 3.º ciclos do ensino regular;
O ensino secundário na vertente profissional;
Componente técnica dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais de nível 5, do
Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), aos militares da Arma de Transmissões e
do Serviço de Material, respeitante ao Curso de Formação de Sargentos.
SECÇÃO II
Simbologia
Artigo 5.º
Símbolos

Os principais símbolos, pelos quais se rege o Instituto dos Pupilos do Exército são:
1.
O Estandarte Nacional;
2.
O Brasão de Armas do Instituto dos Pupilos do Exército;
3.
O Código de Honra do Aluno do Instituto dos Pupilos do Exército;
4.
O Hino do Instituto dos Pupilos do Exército;
5.
O Patrono – D. João de Castro.
Artigo 6.º
Estandarte Nacional
O Estandarte Nacional do Instituto dos Pupilos do Exército está confiado à guarda da
Direção e tem as seguintes condecorações:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comendador da Ordem de Instrução Pública;
Comendador da Ordem Militar de Cristo;
Membro Honorário da Ordem Militar de Santiago da Espada;
Membro Honorário da Ordem Militar de Avis;
Medalha de Ouro de Serviços Distintos;
Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique;
Medalha Marechal Trompowsky (Brasil);
Medalha do Centenário do Colégio Militar de Porto Alegre (Brasil);
Medalha de Mérito Naval – 1.º Classe.
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Artigo 7.º
Brasão de Armas
1.

As atuais Armas do Instituto dos Pupilos do Exército foram aprovadas pelo General
CEME, através da Portaria de 01 de março de 1988.

2.

Descrição Heráldica:
a. ESCUDO de azul, um PENACHO de prata chapeado de ouro e uma LUCERNA
BILÍCNIA acesa de vermelho perfilada de ouro, um sobre a outra; CHEFE de prata
carregado de três arruelas de azul;
b. ELMO MILITAR, de prata, forrado de vermelho a três quartos para a dextra;
c. CORREIA de vermelho perfilada de ouro;
d. PAQUIFE e VIROL de azul e de prata;
e. TIMBRE: um leão rompante, saliente, segurando na garra dianteira dextra uma
espada em pala e, na sinistra, um livro aberto, tudo de prata;
f. CONDECORAÇÕES: circundando o escudo o colar de membro honorário da Ordem
Militar de Santiago da Espada;
g. DIVISA: num listel de Prata, ondulado, sotoposto ao escudo, em letras de negro,
maiúsculas, de estilo elzevir. “QUERER É PODER”.
Simbologia e Alusão das Peças:
a. O PENACHO que orna a barretina do aluno, razão de ser e finalidade última do
Instituto, resume em si toda a filosofia de vida, onde os padrões ético-culturais se
impõem às naturais vicissitudes do quotidiano;

3.
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b. A LUCERNA BILÍCNIA, com as chamas do estudo e do saber, alude ao esforço em
que os docentes os alunos se encontram na formação de uma juventude à procura
de si própria;
c. O CHEFE invoca o sábio D. João de Castro, herói impoluto da gesta das Índias,
patrono eleito da Escola;
d. O LEÃO recorda a criação do Instituto por um general que ao Exército serviu numa
carreira polifacetada de mais de 45 anos;
e. O LIVRO e a ESPADA exprimem a vocação da Escola e a sua ligação à Academia
Militar;
f. A DIVISA é a afirmação inequívoca do voluntarismo essencial ao cumprimento da
forma de viver escolhida;
g. Significado dos Esmaltes:
(1) O OURO a nobreza de uma juventude bem formada;
(2) A PRATA a riqueza do ideal que presidiu à criação do Instituto;
(3) O VERMELHO o dinamismo da intervenção no redefinir de uma sociedade
nacional;
(4) O AZUL a galhardia e a lealdade permanentes na forma individual de atuar.
Artigo 8.º
Hino do Instituto
O Hino do Instituto nasceu em 1921, com letra do aluno Abílio Quadros e música do
então professor de Música, Costa Brás. Nas ideias força do poema, sobressaem os valores
pátrios, que na época estavam bem vivos pela participação portuguesa na Grande Guerra,
e o apelo ao estudo e ao trabalho para prestígio e enobrecimento do Instituto.
Letra
Filhos de Portugal, saudemos a alvorada
Que desponta abençoando a nossa Pátria querida,
E se por um traidor a virmos atacada
Desprezemos por ela a nossa própria vida. (repetir)
Refrão:
Ao estudo, ao trabalho producente
Dediquemos com alma e com prazer
Toda a nossa atenção e, alegremente,
Saibamos o Instituto enobrecer,
Esta Casa tão bela e tão ridente
Que tem por lema seu:
“Querer é Poder”, “Querer é Poder”
Se por acaso um dia a hoste esmagadora
A tentar arrastar, sorvê-la na voragem,
Que caia sobre nós a morte redentora
E os corpos dos heróis lhe sirvam de passagem. (repetir)
Refrão
Façamo-la altiva e grande como outrora,
Ergamo-la bem alto, em todo o apogeu,
Mostremos com afã, rápido, sem demora
Que existe gente ainda; a Pátria não morreu. (repetir)
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Refrão
E ao lembrarmos com mágoa o tempo que passou,
Ao passarmos da vida o sopro de incerteza,
Recordemos a Casa que nos educou,
Porque honramos assim a Pátria Portuguesa. (repetir)
Refrão
Artigo 9.º
Código de Honra do Aluno
Os alunos do Instituto dos Pupilos do Exército devem regular o seu procedimento segundo
as normas que constituem o “Código de Honra do Aluno do Instituto”:
1. O aluno do Instituto dos Pupilos do Exército ama a sua Pátria e respeita
reverentemente os seus símbolos;
2. Honra em todos os momentos a farda que enverga e o bom nome do seu Instituto;
3. Respeita os seus educadores, dedicando-lhes gratidão e carinho;
4. Dedica ao estudo e ao trabalho toda a sua inteligência e vontade;
5. Assume inteira responsabilidade dos seus atos;
6. Nunca recorre à fraude para obtenção de melhores resultados;
7. Repudia a mentira, não recorrendo a ela em caso algum;
8. Respeita a pureza das palavras e costumes, tendo sempre uma linguagem e
comportamento corretos e dignos;
9. Abomina o orgulho, procedendo com simplicidade;
10. Enfrenta a adversidade com paciência e dignidade;
11. Obedece prontamente aos seus superiores hierárquicos;
12. Usa para com o seu semelhante da lealdade, do apoio e do tratamento que para si
deseja.
Em suma, o “Pilão” pratica a Verdade, é Útil e é Distinto.
Artigo 10.º
Patrono “D. João de Castro”
D. João de Castro (1500-1548) filho de D. Álvaro de Castro e de Leonor de Noronha,
considerado como um dos vultos mais gloriosos da nossa história, foi Capitão-General,
Governador e Vice-rei da India, conseguindo aliar o sucesso de armas, com provas de valor
e bravura, à ciência e às letras, sendo autor de várias obras, entre Tratados e Roteiros de
Viagem, tendo desenvolvido um trabalho de particular relevo no âmbito da cartografia.
Exemplo de virtudes, com extraordinária consciência da própria honra, soube aliar a teoria
à prática sendo de inteira justiça reconhecer D. João de Castro como um dos mais notáveis
cidadãos que Portugal teve. Pretende-se desta forma, que sirva de modelo, apelando a
valores e condutas que se ambiciona que todos os “Pilões” possuam, interiorizem e
pratiquem ao longo da vida.
O seu túmulo encontra-se na Capela Corpus Christi (ou dos Castros).
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CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO
SECÇÃO I
Estrutura Organizativa

Artigo 11.º
Organograma
O Instituto encontra-se estruturado e organizado da seguinte forma:

Artigo 12.º
Dos Órgãos
1.

A Direção do IPE é o órgão responsável pela gestão e direção do Instituto e tem a
seguinte composição:
a. O Diretor do IPE é nomeado por escolha pelo General Chefe do Estado-Maior do
Exército e, tem como principal função dirigir o Instituto nos termos do previsto no
D.L. n.º 125/2015, de 7 de julho e, ainda decidir sobre as propostas formuladas
pelo Subdiretor, Coordenador Pedagógico e Comandante do Corpo de Alunos;
b. O Subdiretor do Instituto dos Pupilos do Exército é nomeado por escolha pelo
Tenente-General Ajudante-General do Exército (AGE), por delegação de
competências do General Chefe do Estado-Maior do Exército, ouvido o Diretor e
tem as seguintes atribuições:
(1) Coadjuvar o Diretor e representá-lo em todos os atos de serviço que por este
lhe forem designados, bem como dar parecer sobre os assuntos acerca dos
quais for consultado pelo Diretor;
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2.

3.

4.
5.

(2) Substituir o Diretor nas suas ausências ou impedimentos legais;
(3) Coordenar toda a atividade do serviço diário, da Secção Pessoal, da Secção de
Logística e dos Serviços de Apoio;
(4) Coordenar internamente todo o processo de Admissões ao Instituto dos Pupilos
do Exército, incluindo os elementos do Corpo docente nomeados anualmente
para as entrevistas aos candidatos.”
Os Órgãos de Apoio à Direção têm a seguinte composição:
a. Gabinete de Apoio à Direção;
b. Secretariado de Admissões;
c. Gabinete de Autoavaliação;
d. Órgãos do Conselho.
O Serviço Escolar é o órgão que superintende e coordena as atividades de formação
e ensino. Este órgão é chefiado pelo Coordenador Pedagógico, tendo como principal
função coadjuvar o Diretor nos aspetos técnico-pedagógicos.
O Corpo de Alunos (CAl) é a estrutura militar responsável pelo enquadramento dos
alunos.
Os Serviços de Apoio agregam um conjunto de órgãos responsáveis por manter as
melhores condições das pessoas, instalações e dos equipamentos ao serviço do IPE.
Artigo 13.º
Órgãos de Conselho

1.
2.

3.
4.

Os Órgãos de Conselho encontram-se definidos no n.º 2 do artigo 5, do Estatuto dos
EME e compreendem o Conselho Escolar e o Conselho Pedagógico.
Os Órgãos de Conselho são consultivos e têm como missão coadjuvar o Diretor na
tomada de decisões, de acordo com as matérias em apreciação. Os assuntos
abordados nas reuniões dos Conselhos têm sempre caráter estritamente
confidencial.
Em cada sessão é elaborada uma ata que só pode ser divulgada mediante despacho
do Diretor, quando tal for requerido e se encontre devidamente fundamentado.
O Conselho Escolar é um órgão consultivo da Direção, no âmbito da definição das
linhas orientadoras da atividade do Instituto, assegurando a participação e
representação da comunidade educativa.
a. Composição do Conselho Escolar:
(1) O Diretor, que preside;
(2) O Coordenador Pedagógico;
(3) O Comandante do Corpo de Alunos;
(4) O Chefe do Secretariado de Admissões;
(5) O Chefe do Gabinete de Autoavaliação;
(6) O Representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
Alunos do IPE;
(7) O Representante do Pessoal Não Docente;
(8) O Representante dos Alunos;
(9) O Diretor poderá convocar outros elementos considerados convenientes,
nomeadamente docentes, pessoal não docente e entidades representativas
de instituições económicas, sociais, culturais e científicas.
b. Atribuições do Conselho Escolar:
(1) Apreciar o Projeto Educativo e o Regulamento Interno;
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(2)
(3)

5.

Promover o relacionamento com a comunidade educativa;
Propor os critérios para a participação da escola em atividades pedagógicas,
científicas, culturais e desportivas.
c. Funcionamento:
(1) O Conselho Escolar reúne obrigatoriamente uma vez em cada ano letivo;
(2) As reuniões serão convocadas através de artigo publicado em Ordem de
Serviço (OS), com uma antecedência mínima de 10 dias. Das convocatórias
constarão obrigatoriamente a listagem dos intervenientes, o dia, a hora e o
local da reunião, bem como a respetiva ordem de trabalhos e a nomeação
do secretário da mesma;
(3) As reuniões do Conselho Escolar devem ser marcadas em horário que
permita a participação de todos os seus membros;
(4) No início de cada reunião, os membros deste Conselho assinarão uma folha
de presenças, que ficará anexada à ata da reunião;
(5) O Conselho Escolar reúne com a presença de mais de metade dos seus
membros em efetividade de funções;
(6) As reuniões do Conselho Escolar são organizadas, coordenadas e conduzidas
pelo Gabinete de Apoio à Direção;
(7) A ata de cada reunião será disponibilizada, para consulta e possível
retificação, aos membros deste Conselho, 15 dias após a reunião efetuada;
(8) Passado o prazo definido no número anterior e não havendo nada a objetar,
a ata da reunião é assinada pelo Diretor e pelo Secretário;
(9) As atas do Conselho ficarão à guarda do Gabinete de Apoio à Direção;
(10) O Secretário é nomeado pela Direção, de entre os membros que compõe o
Conselho Escolar.
O Conselho Pedagógico é um órgão consultivo de apoio da Direção, no âmbito da
coordenação e orientação da vida educativa do Instituto, nomeadamente, nos
domínios pedagógico-didático, de orientação e acompanhamento dos alunos e da
formação inicial e contínua, em assuntos de natureza disciplinar relativos aos alunos
do Instituto, exercendo uma ação de avaliação e resolução de situações disciplinares,
estabelecendo medidas de caráter formativo, pedagógico, preventivo, e em última
instância sancionatórias e na avaliação do pessoal docente, nos termos da legislação
em vigor.
a. Composição:
(1) O Diretor, que preside;
(2) O Coordenador Pedagógico;
(3) O Chefe do Secretariado de Admissões;
(4) O Comandante do Corpo de Alunos;
(5) O Chefe do Gabinete de Autoavaliação;
(6) Os Comandantes de Companhia;
(7) Os Coordenadores de Ciclo do Ensino Básico;
(8) Os Coordenadores de Curso do Ensino Secundário;
(9) Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares;
(10) O Diretor poderá convocar outros elementos considerados convenientes
tendo em conta as características específicas dos assuntos a tratar (i.e.:
Diretores de turma ou delegados de grupo).
b. Atribuições do Conselho Pedagógico:
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(1)

Pronunciar-se sobre a proposta do Projeto Educativo, do Projeto Curricular
e do Regulamento Interno;
(2) Emitir parecer sobre os critérios gerais nos domínios da informação e da
orientação escolar e vocacional, do acompanhamento pedagógico e da
avaliação dos alunos;
(3) Propor a aprovação dos critérios de avaliação específicos e as planificações
anuais de cada disciplina;
(4) Adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos;
(5) Elaborar e submeter propostas para a alteração do Regime Disciplinar do
Aluno, do Regulamento Interno e do Plano Anual de Atividades Escolares;
(6) Emitir parecer sobre princípios gerais nos domínios da articulação e da
diversificação curricular, dos apoios e complementos educativos;
(7) Emitir parecer, por sua iniciativa ou quando solicitado, sobre qualquer
matéria de natureza pedagógica;
(8) Analisar problemas pedagógicos e de comportamento global de cada turma,
no espaço sala de aula, diagnosticados pelos Conselhos de Turma, e
contribuir ativamente para a sua superação;
(9) Incentivar e apoiar atividades de índole formativa e cultural;
(10) Emitir parecer sobre os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração de
horários;
(11) Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação do desempenho dos
docentes;
(12) Apreciar e emitir parecer sobre reclamações de Encarregados de Educação
relativas ao processo de avaliação dos seus educandos, ou outros;
(13) Pronunciar-se sobre os alunos que:
a) Cometam faltas graves contra a moral, a disciplina e a ordem, ou que
importem dano moral ou material para o Instituto ou para os alunos;
b) Tenham sido classificados com a menção de “Mau” a comportamento,
em momentos de avaliação escolar consecutivos;
c) Persistindo em deficiente comportamento, não tiverem no final do 2.º
semestre, aproveitamento satisfatório na maioria das disciplinas.
d) Tenham atingido, ao longo do seu percurso escolar, neste
estabelecimento de ensino, o sumativo de doze ou mais dias de
suspensão;
e) Manifesta e intencionalmente se recusem ao estudo sempre que tal
procedimento constitua exemplo pernicioso para os camaradas;
(14) Analisar situações particulares, com vista a otimizar as medidas educativas
e disciplinares;
(15) Definir padrões de conduta a assumir pelos docentes na área da disciplina;
(16) Pronunciar-se sobre a proposta de nomeação dos alunos candidatos a
graduados.
c. Funcionamento:
(1) O Conselho Pedagógico reúne, ordinariamente, uma vez por semestre
escolar e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Diretor do IPE;
(2) As reuniões ordinárias devem constar do Plano Anual de Atividades
Escolares;
(3) As reuniões ordinárias e extraordinárias são convocadas, através de artigo
publicado em OS, com uma antecedência mínima de 48 horas. Das
convocatórias devem constar obrigatoriamente a listagem dos
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intervenientes, o dia, a hora e o local da reunião, bem como, a respetiva
ordem de trabalhos e a nomeação do respetivo secretário;
(4) No início de cada reunião, os membros do Conselho Pedagógico assinam
uma folha com as presenças, que se constitui como anexo à ata da reunião;
(5) O Conselho Pedagógico, para se reunir, tem que garantir a presença de mais
de metade dos seus membros efetivos;
(6) Falta de um membro docente, na reunião do Conselho Pedagógico equivale
a dois tempos letivos;
(7) As propostas de discussão dos vários Departamentos ou entidades
representadas no Conselho, devem ser apresentados ao Serviço Escolar,
com 15 dias de antecedência relativamente à data da reunião ordinária do
Conselho Pedagógico, por forma a proporcionar a possibilidade, a todos os
intervenientes de preparação dos debates;
(8) As reuniões do Conselho Pedagógico são organizadas, coordenadas e
conduzidas pelo Serviço Escolar, que nomeará, por rotatividade, o Secretário
do Conselho que elabora a ata da reunião;
(9) A Ata de cada reunião transata, é lida no início da reunião seguinte, não
havendo nada a obstar, é assinada pelo Diretor, assim como, por todos os
elementos que participaram na reunião;
(10) As atas do Conselho ficam à guarda do Serviço Escolar.
Artigo 14.º
Regime das Convocatórias
1.
2.

3.

Compete ao Diretor do IPE convocar o Conselho Pedagógico.
As convocatórias de qualquer reunião realizada no âmbito do Serviço Escolar são
publicadas em OS, comunicadas aos destinatários, pessoalmente, por escrito ou
afixadas em local próprio, com a antecedência devida.
As convocatórias deverão mencionar a data/hora, o local, a ordem de trabalhos e os
representantes convocados.
SECÇÃO II
Normas Relativas aos Pais e Encarregados de Educação
Artigo 15.º
Pais e Encarregados de Educação

1.

2.

Para efeitos do disposto do presente Regulamento, considera-se Encarregado de
Educação quem tiver educandos a residir consigo ou confiados aos seus cuidados:
a. No exercício das responsabilidades parentais;
b. Por decisão judicial;
c. Por mera autoridade de facto ou por delegação, devidamente comprovada, por
parte de qualquer das entidades referidas, nas alíneas anteriores.
Em caso de divórcio ou de separação e, na falta de acordo dos progenitores, o
Encarregado de Educação será o progenitor com quem o educando fique a residir.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

No caso de a residência alternada com cada um dos progenitores, deverão estes
decidir, por acordo mútuo ou na falta deste, por decisão judicial, sobre o exercício
das funções de Encarregado de Educação.
O Encarregado de Educação pode ainda ser o pai ou a mãe, que por acordo expresso
ou presumido entre ambos, presumindo-se neste caso, até qualquer indicação em
contrário, ou qualquer ato que pratique relativamente ao percurso escolar do
educando, que coloque em causa a decisão conjunta do outro progenitor.
Não pode ser aceite como Encarregado de Educação quem, não se enquadre em
qualquer uma das categorias fixadas anteriormente ou noutras situações legalmente
previstas, nas quais o presente regulamento seja omisso.
Constitui especial responsabilidade do Encarregado de Educação informar o IPE da
sua completa e atualizada identificação, morada e endereços de contacto, para que
estes dados constem do processo individual do aluno e viabilizem a correta e célere
comunicação entre partes
Os pais e encarregados de educação têm o direito de constituir livremente
associações de pais ou de se integrarem em associações já constituídas, como é o
caso da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Instituto
Militar dos Pupilos do Exército (APEEAIMPE), bem como de eleger e de ser eleito para
qualquer cargo dos órgãos sociais.
As associações de pais visam a defesa e a promoção dos interesses dos seus
associados em tudo quanto respeita à educação e ao ensino dos seus filhos e
educandos.
Artigo 16.º
Princípio Geral

1.

2.

3.

Aos Pais ou Encarregados de Educação incumbe, para além das suas obrigações
legais, uma especial responsabilidade, - inerente ao seu poder –, o dever de dirigirem
a educação dos seus filhos e educandos, no interesse destes, e de promoverem
ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos mesmos.
Os Pais ou Encarregados de Educação são responsáveis pelos deveres dos seus filhos
e educandos, em especial, no que toca à assiduidade, pontualidade, disciplina e
empenho ativo, no processo de aprendizagem.
Constitui-se como uma especial responsabilidade do Encarregado de Educação, o de
informar o IPE acerca da sua completa identificação, morada e contactos telefónicos
e email, para que estes dados constem do processo individual do aluno e viabilizem
uma correta e célere comunicação entre a comunidade educativa.
Artigo 17.º
Direitos dos Pais e Encarregados de Educação

Os Pais e Encarregados de Educação têm o direito a:
1.
Participar no processo educativo a desenvolver no IPE, nomeadamente através da
sua intervenção:
a. Nas ações/atividades promovidas pelo IPE;
b. Nas ações/atividades promovidas pela Associação de Pais e Encarregados de
Educação dos Alunos do Instituto dos Pupilos do Exército;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

c. A título consultivo, sempre que, as estruturas educativas o considerem necessário.
Aceder à legislação e às normas, que lhe digam respeito, assim como, ao processo
educativo do seu educando.
Conhecer o Projeto Educativo, do Projeto Curricular e o Regulamento Interno do IPE.
Conhecer os direitos e deveres dos seus educandos.
Receber informação periódica do processo educativo dos seus educandos.
Comparecer no Instituto por sua iniciativa quando o achar necessário mediante
marcação.
Reunir com o Diretor de Turma e Comandante de Companhia na hora semanal de
atendimento.
Ser informado das matérias que respeitem:
a. Às atividades realizadas pela turma do seu educando;
b. Às aprendizagens efetuadas pelo seu educando e à sua avaliação do desempenho
nas mesmas, bem como às formas de apoio a que legalmente tem direito;
c. Ao comportamento do seu educando.
Ser respeitado por todos os elementos da Comunidade Educativa.
Eleger os seus representantes através das estruturas próprias.
Os Pais e os Encarregados de Educação dos alunos consideram-se sempre convidados
a assistir às Cerimónias e Comemorações que se relacionem com as atividades oficiais
do Instituto.
Artigo 18.º
Deveres dos Pais e Encarregados de Educação

Os Pais e Encarregados de Educação têm o dever de:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Tomar conhecimento e cumprir o exposto no Regulamento Interno, o Projeto
Educativo e o Projeto Curricular do IPE;
Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando, nomeadamente
consultando com regularidade a plataforma de gestão escolar;
Respeitar e fomentar, junto do seu educando, o respeito por todos os elementos da
Comunidade Educativa, valorizando, junto do seu educando, a autoridade e o
trabalho dos docentes e dos militares;
Reforçar, junto do seu educando, o cumprimento dos seus deveres, das suas
responsabilidades e das normas do Instituto;
Cooperar com os docentes no desempenho da sua missão pedagógica, em especial,
quando para tal for solicitado, colaborando no processo de ensino e aprendizagem
do seu educando;
Assumir a sua responsabilidade no cumprimento dos planos de apoio educativo,
propostos pelo Conselho de Turma;
Prover o seu educando com o material didático solicitado e comunicar ao Diretor de
Turma e ao CAl eventuais dificuldades;
Informar o IPE, através do Diretor de Turma e do Comandante de Companhia, de
aspetos pertinentes que possam contribuir para uma melhor integração escolar do
seu educando;
Participar nas reuniões de Encarregados de Educação convocadas pelo Diretor de
Turma e Comandante de Companhia;
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10.
11.
12.

Manter atualizado o seu endereço e número de telefone, contactando o Diretor de
Turma e a Companhia de Alunos no caso de haver alteração;
Justificar, atempadamente, as faltas do(s) seu(s) educando(s) às atividades letivas;
Efetuar o pagamento das mensalidades e demais despesas, cumprindo as datas
definidas para tal.
Artigo 19.º
Atendimento dos Encarregados de Educação

1.

2.

Durante o ano letivo, os Encarregados de Educação devem estabelecer um contacto
permanente com os respetivos Diretores de Turma e Comandantes de Companhia do
Corpo de Alunos, em horário a estabelecer no início de cada ano letivo.
Os Encarregados de Educação podem requerer ser recebidos por outra entidade,
mediante autorização prévia da Direção do Instituto.
SECÇÃO III
Pessoal Não Docente
Artigo 20.º
Pessoal Não Docente

1.
2.

3.

4.

O Pessoal Não Docente inclui todos os funcionários e militares que se encontram a
exercer funções administrativas e de apoio à ação educativa e formativa dos alunos.
A sua atividade rege-se de acordo com os direitos e deveres previstos na legislação
em vigor, dentro deste âmbito legal e de acordo com as atribuições e as funções
desempenhadas, previstas e orientadas por normas superiormente aprovadas.
Estes profissionais colaboram no acompanhamento e na integração dos alunos da
comunidade educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência e na
promoção do salutar ambiente educativo.
O Pessoal Não Docente pode ainda colaborar com os Pais e Encarregados de
Educação dos alunos, na prevenção e na resolução dos problemas de aprendizagem
ou comportamentais dos alunos.
SECÇÃO IV
Estrutura e Funcionamento dos Serviços de Apoio
Artigo 21.º
Utilização dos Espaços e Serviços

1.

2.

A Comunidade Educativa do IPE deve conhecer e respeitar o horário e as normas de
utilização dos vários espaços e serviços, devendo para o efeito zelar, pela
conservação e pelo bom funcionamento dos mesmos.
A Comunidade Educativa do IPE deve adotar comportamentos de boa educação,
fazendo-se respeitar entre si.
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3.
4.

As entradas e saídas dos diversos espaços, por parte dos alunos, deve ocorrer, de
forma ordeira, evitando o ruído despropositado.
Não é permitida a publicitação, exposição ou venda de bens ou serviços de natureza
comercial, dentro do IPE, sem a prévia autorização da Direção.
Artigo 22.º
Espaços e Serviços

O IPE disponibiliza os seguintes espaços e serviços, distribuídos por duas Secções Escolares,
fisicamente separadas, sendo que, a 1.ª Secção fica localizada no Largo de São Domingos
de Benfica (Monsanto) e a 2.ª Secção na Estrada de Benfica, disponibilizando os seguintes
espaços:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Salas de Aulas;
Oficinas específicas;
Laboratórios – Biologia, Física e Química;
Salas de Informática;
Biblioteca e Centro de Recursos Educativos;
Sala de Exposições;
Ginásios;
Piscina;
Tanque de Remo;
Espaços de Recreio;
Dormitórios no Internato;
Vestiários para os alunos externos;
Sala de Alunos;
Lavandaria;
Gabinete Médico e Enfermaria;
Refeitório;
Capela.
Artigo 23.º
Serviços de Saúde

1.

2.

O IPE disponibiliza aos seus alunos, os seguintes serviços:
a. Uma enfermaria com apoio permanente;
b. Um posto de primeiros socorros;
c. Um seguro escolar, que garante assistência em acidentes sofridos pelos alunos
durante a atividade escolar, em território nacional, desde que, sob a
responsabilidade do Instituto.
A informação clínica do aluno (alergias alimentares, asma, medicamentos, entre
outros), devem ser disponibilizadas no ato da matrícula, não se responsabilizando
posteriormente o Instituto por decisões clínicas resultantes da omissão na
informação clínica facultada.
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Artigo 24.º
Consultas, Tratamentos e Curativos
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

Aos alunos é dada a possibilidade de recorrem ao Serviço de Saúde do Instituto, para
consultas, tratamentos, eventual baixa à enfermaria, ou quaisquer outros cuidados
de saúde.
As presenças no Serviço de Saúde, são sujeitas a inscrição em Mapa de Doentes, sem
prejuízo das atividades escolares ou formaturas. Os alunos, uma vez inscritos, não
podem faltar às mesmas.
Em caso de urgência, são prestados os primeiros socorros, onde inclui a
administração de paracetamol.
Em caso de acidente, de maior gravidade no decorrer de atividades escolares, os
cuidados de saúde são prestados pelos hospitais convencionados, a coberto pelo
seguro escolar.
Os alunos que necessitem de tratamentos diários, comparecem na enfermaria de
acordo com o horário superiormente fixado pelo Médico ou pelo Enfermeiro de
serviço.
Os Pais e Encarregados de Educação devem informar o Comandante de Companhia
sempre que os seus educandos adoeçam ou necessitem de tratamento específico.
A medicação que vier prescrita do domicílio, deve ser acompanhada da informação
clínica e acerca respetiva posologia, para que possa ser administrada pelo Enfermeiro
do Instituto.
Em circunstância alguma, os alunos estão autorizados a possuir medicamentos ou
que automediquem.
A presença dos alunos nas consultas programadas, pelos Encarregados de Educação
carece de um requerimento entregue no CAl, no mínimo, com de dois dias úteis de
antecedência. Após a consulta, o aluno entrega a respetiva justificação/comprovativo
de presença, na Secretaria do Corpo de Alunos, num prazo máximo de dois dias úteis.
Posteriormente, o Encarregado de Educação deverá entregar no Serviço de Saúde do
Instituto uma informação clínica, com caráter confidencial, e por escrito, que passa a
constar do processo clínico do aluno. Desta forma, garante-se um melhor e mais
completo acompanhamento do estado de saúde dos alunos.
O Instituto não se responsabiliza pelo transporte e acompanhamento dos alunos, em
regime de internato ou externato, assim como, em consultas programadas.
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CAPÍTULO III
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR

SECÇÃO I
Serviço Escolar
Artigo 25.º
Serviço Escolar
O Serviço Escolar é chefiado pelo Coordenador Pedagógico, a quem incumbe assegurar
a administração e a execução escolar, bem como, coadjuvar o Diretor do IPE nos aspetos
técnico-pedagógicos ou noutros assuntos que possa ser solicitado.
Artigo 26.º
Organograma
1.

O Serviço Escolar encontra–se estruturado da seguinte forma:

Artigo 27.º
Estrutura Funcional
A estrutura funcional do Serviço Escolar é a seguinte:
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1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Coordenador Pedagógico – Chefia o Serviço Escolar, podendo ser assessorado no
máximo por dois adjuntos;
Secretariado de Exames, sob a responsabilidade de um coordenador para o efeito;
Serviços Administrativos;
Recursos Escolares:
a. Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI);
b. Biblioteca e Centro Recursos;
c. Plataforma de Gestão Escolar.
Coordenação Educativa e supervisão pedagógica do Ensino Básico do 2.º e 3.º ciclos
e Ensino Secundário, sob a responsabilidade dos Coordenadores designados para o
efeito;
Conselhos de Turma, que são presididos pelos respetivos Diretores de Turma;
Departamentos Curriculares sob a responsabilidade de cada Coordenador;
Grupos Disciplinares representados por cada Delegado de Grupo;
Coordenação de Apoio Escolar, com vários coordenadores em função do projeto ou
área a desenvolver;
Curso de Formação de Sargentos (CFS), sob a responsabilidade de um Coordenador
de Curso.
Artigo 28.º
Coordenador Pedagógico

O Coordenador Pedagógico, docente do Mapa de Pessoal Civil do Exército, é nomeado pelo
Diretor de Educação sob proposta do Diretor do IPE, e tem as seguintes competências:
1.
Coadjuvar o Diretor nas funções de administração e gestão escolar;
2.
Planear e organizar as atividades e as tarefas do Corpo Docente, nomeadamente,
propor ao Diretor da distribuição do serviço docente, de acordo, com as orientações
superiormente emanadas;
3.
Coordenar e acompanhar a aplicação dos métodos e dos instrumentos de avaliação,
bem como, análise dos resultados alcançados;
4.
Coordenar, ao nível do estabelecimento de ensino, o processo de seleção,
recrutamento, formação e avaliação do pessoal docente, nos termos dos regimes
legais aplicáveis;
5.
Representar o Corpo Docente em cerimónias e nos eventos do estabelecimento de
ensino;
6.
Coordenar a Secção de Avaliação, no que ao Desempenho dos Docentes diz respeito,
garantindo o escrupuloso cumprimento dos prazos das avaliações, e compete-lhe, a
sua submissão ao Diretor, para homologação;
7.
Acompanhar a avaliação do Projeto Educativo, garantindo a sua periódica
atualização, de acordo com a legislação vigente face às necessidades de adaptações
ao IPE;
8.
Analisar o desempenho dos alunos, particularmente aqueles com maiores
dificuldades de aprendizagem, redefinindo estratégias de adequação, ao nível das
Direções de Ciclo/Curso e Grupos Disciplinares.
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Artigo 29.º
Adjuntos do Serviço Escolar
1.
2.

Os Adjuntos do Serviço Escolar, até ao número máximo de dois, são nomeados pelo
Diretor sob proposta do Coordenador Pedagógico.
Aos Adjuntos do Serviço Escolar, compete coadjuvar o Coordenador Pedagógico, em
todas as suas atribuições, com especial destaque para:
a. Planear as atividades necessárias ao desenvolvimento do ano escolar, bem como
acompanhar a sua execução;
b. Conceber, criar e apresentar propostas de atuação sobre matérias, que promovam
a inovação, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das metodologias
subjacentes à missão de Estudo e Planeamento Escolar, bem como, manter a
responsabilidade de atualizar os normativos em vigor.
Artigo 30.º
Secretariado de Exames

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

O Secretariado de Exames, é um órgão ao qual compete, sob a responsabilidade e
supervisão do docente nomeado como Coordenador do Secretariado de Exames, a
organização e o acompanhamento do serviço de exames desde a inscrição dos alunos
até ao registo das classificações, nos termos em vigor, sem prejuízo das competências
e das atribuições dos serviços de administração escolar.
A operacionalização da avaliação externa, pelo que o Instituto deve constituir um
Secretariado de Exames, legislado em despacho normativo atualizado anualmente e
de acordo, com o Regulamento do Júri Nacional de Exames, das Provas e Exames do
Ensino Básico e Secundário e, do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE).
A este mesmo Secretariado compete também acompanhar as Provas de Equivalência
à Frequência e os Exames a nível de escola.
O Secretariado de Exames, é constituído por:
a. Um Coordenador (docente designado pelo Diretor do IPE sob proposta do
Coordenador Pedagógico);
b. Um Subcoordenador (docente designado pelo Diretor do IPE sob proposta do
Coordenador Pedagógico e substitui o Coordenador, na ausência deste);
c. Um docente responsável por cada programa informático utilizado para o efeito;
d. Outros colaboradores a nomear.
O Coordenador do Secretariado de Exames desempenhará as respetivas funções em
ambas as fases das provas e exames finais nacionais, assim como nas provas e nos
exames ao nível de escola. Na ausência deste o Subcoordenador auxilia e substitui o
Coordenador.
Os responsáveis pelos programas informáticos são docentes designados pelo Diretor
do IPE e têm como competência, orientar e acompanhar no Instituto a execução das
diversas operações previstas no programa, em articulação com os técnicos do
Ministério da Educação, responsáveis pelos programas informáticos do Agrupamento
de Exames, onde o Instituto se encontra inserido.
As restantes normas de funcionamento do Secretariado de Exames são anualmente
determinadas, por normas emanadas pelo Júri Nacional de Exames e pelo IAVE.
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Artigo 31.º
Serviços Administrativos
1.

2.
3.

A Secretaria Escolar é o órgão que trata de todos os assuntos de carácter
administrativo relativos ao Serviço Escolar e ao Corpo Discente, compete igualmente,
apoiar o Concurso Anual de Admissão de Novos Alunos.
O Chefe da secretaria escolar é nomeado pelo Diretor, ouvido o Coordenador
Pedagógico.
Competências da Secretaria Escolar:
a. Organizar e atualizar os Processos Individuais dos Alunos, em particular no que
concerne a documentos biográficos e aproveitamento escolar;
b. Manter atualizada a base de dados dos alunos;
c. Coordenar os processos de admissão de novos alunos;
d. Elaborar Certificados de Habilitações, Cartas de Curso, Diplomas e declarações
diversas relativas ao aproveitamento escolar de alunos e ex-alunos, em
conformidade com as solicitações dos próprios alunos ou dos Encarregados de
Educação;
e. Elaborar os processos de atribuição dos prémios relativos ao Serviço Escolar,
apurados pelo Conselho de Turma;
f. Elaborar os processos de abate ao efetivo, transferência de alunos, inscrições de
alunos para a realização dos Exames Nacionais, Exames de Equivalência à
Frequência ou melhoria de nota;
g. Elaborar os processos de contagem de tempo de serviço de ex-alunos;
h. Processar toda a correspondência referente aos discentes;
i. Submeter a despacho superior todos os assuntos relativos ao Serviço Escolar e aos
alunos.
Artigo 32.º
Recursos Escolares – Equipa Multidisciplinar de apoio à Educação

1.
2.

3.
4.

5.

A equipa multidisciplinar é composta por elementos permanentes e por elementos
variáveis.
São elementos permanentes da equipa multidisciplinar:
a. Um dos docentes, que coadjuva o Diretor;
b. Um docente de educação especial;
c. Três membros do Conselho Pedagógico com funções de coordenação pedagógica
de diferentes níveis de educação e ensino;
d. Um psicólogo.
Os elementos elencados no número anterior podem ser reforçados de acordo com
as necessidades.
São elementos variáveis da equipa multidisciplinar, o docente titular de grupo/turma
ou o diretor de turma do aluno, outros docentes do aluno, assistentes operacionais,
assistentes sociais e outros técnicos que intervêm com o aluno, assim como, os pais
ou encarregados de educação.
Cabe ao Diretor designar:
a. Os elementos permanentes;
b. O coordenador, ouvidos os elementos permanentes da equipa multidisciplinar;
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6.

c. O local de funcionamento.
Competências da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação:
a. Sensibilizar a comunidade educativa;
b. Propor as medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar;
c. Acompanhar, monitorizar e avaliar a aplicação de medidas de suporte à
aprendizagem;
d. Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas pedagógicas;
e. Elaborar o relatório técnico-pedagógico e, se aplicável, o programa educativo
individual, assim como, o plano individual de transição.

Artigo 33.º
Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica do Ensino Básico (2.º e 3.º Ciclos) e do
Ensino Secundário
1.

2.

3.
4.

Os Coordenadores de Ciclo do Ensino Básico e os Coordenadores de Curso do Ensino
Secundário constituem uma estrutura hierárquica de direção horizontal que tem
como finalidade, maximizar o aproveitamento escolar de cada aluno, mantendo uma
ligação privilegiada ao Comandante de Companhia do respetivo ciclo.
Os Coordenadores de Ciclo do Ensino Básico e os Coordenadores de Curso do Ensino
Secundário são docentes nomeados pelo Diretor sob proposta do Coordenador
Pedagógico e dependem diretamente do Coordenador Pedagógico.
Os Coordenadores de Ciclo do Ensino Básico e os Coordenadores de Curso do Ensino
Secundário têm assento no Conselho Pedagógico.
São Competências dos Coordenadores de Ciclo do Ensino Básico e dos
Coordenadores de Curso do Ensino Secundário:
a. Coordenar e dirigir os Diretores de Turma, em articulação com o CAl, na
elaboração de estratégias pedagógicas;
b. Divulgar junto dos Diretores de Turma toda a informação necessária ao
desenvolvimento adequado das suas competências;
c. Apresentar e submeter à apreciação do Conselho Pedagógico, propostas de metas
curriculares de sucesso de cada Ciclo de Ensino, bem como fazer posteriormente
uma análise da sua consecução;
d. Apresentar no Conselho Pedagógico os resultados da avaliação dos alunos por
disciplina em cada ano de escolaridade;
e. Apreciar e submeter ao Coordenador Pedagógico as propostas dos Conselhos de
Turma;
f. Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades decorrentes do processo de
ensino/aprendizagem do ciclo/curso respetivo através dos Diretores de Turma;
g. Promover todas as atividades necessárias, com vista ao sucesso do respetivo
ciclo/curso com especial relevo para a transversalidade disciplinar e para a gestão
integrada das componentes curriculares, assegurando a articulação pedagógica
entre as diferentes disciplinas e componentes de formação do Ciclo/Curso;
h. Colaborar com o Diretor de Turma na apreciação e na execução dos Planos de
Turma, no caso dos ciclos do Ensino Básico;
i. Coordenar todo o processo de realização das Provas de Aptidão Profissional, no
caso do Ensino Secundário;
j. Coordenar o processo de Formação em Contexto de Trabalho (FCT), no caso do
Ensino Secundário;
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k. Colaborar com os restantes órgãos do Serviço Escolar, na execução de outras
tarefas da sua competência.
Artigo 34.º
Conselho de Turma
1.

O Conselho de Turma é a estrutura de coordenação do processo educativo dos alunos
de cada turma, é o órgão de apoio ao Serviço Escolar, nas matérias relacionadas com
as atividades interdisciplinares da turma, na avaliação periódica do progresso dos
alunos e na apreciação das questões disciplinares, de forma, a promover a melhoria
das condições de aprendizagem e a articulação Instituto – Família.
a. Composição do Conselho de Turma:
(1) O Diretor de Turma que preside;
(2) Todos os docentes da turma;
(3) O Comandante de Companhia;
(4) O Coordenador de Ciclo/Diretor de Curso e os Serviços com competência em
matéria socioeducativa quando convocados;
(5) Podem ainda participar nos conselhos de turma, dois representantes dos
Pais e Encarregados de Educação e um representante dos alunos da turma
no caso do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, quando a
reunião do Conselho de Turma não tenha sido convocada para discutir a
avaliação individual dos alunos.
b. Atribuições e Competências do Conselho de Turma:
(1) Proceder à avaliação sumativa, de acordo, com os critérios aprovados em
Conselho Pedagógico e legislação em vigor;
(2) Decidir sobre as situações que impliquem a retenção de algum aluno;
(3) Decidir, nos anos terminais dos diferentes ciclos de ensino de escolaridade,
sobre a realização de Exames de Equivalência à Frequência, de acordo com
a legislação em vigor;
(4) Analisar situações de insucesso escolar e estabelecer as medidas educativas
mais ajustadas nomeadamente aulas de apoio pedagógico acrescido;
(5) Desenvolver iniciativas no âmbito do Plano de Atividades do IPE, através da
apresentação, planificação, acompanhamento e avaliação de projetos de
caráter interdisciplinar, em articulação com os departamentos curriculares;
(6) Colaborar em atividades culturais, desportivas e recreativas, que envolvam
os alunos e a Comunidade Educativa, integradas no Plano de Atividades do
Instituto;
(7) Avaliar os alunos tendo em conta as competências curriculares definidas a
nível nacional e de acordo com as especificidades do IPE;
(8) Analisar situações de carácter disciplinar ocorridas com alunos da turma,
assim como, o de estabelecer as medidas educativas que mais se ajustam às
situações;
(9) Apreciar as situações decorrentes do excesso de faltas nos termos do
regulamento e da legislação em vigor.
c. Funcionamento:
(1) O Conselho de Turma reúne ordinariamente no final de cada momento de
avaliação (Conselho de Turma para Avaliação), de acordo com o calendário
emanado pelo Serviço Escolar. O Conselho de Turma reúne
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

extraordinariamente quando convocado por iniciativa do Diretor de Turma,
com autorização ou por solicitação da Direção;
Em todas as reuniões do Conselho de Turma é lavrada a competente ata,
que deverá ser aprovada e assinada, por todos os membros do Conselho e
intervenientes;
As decisões do Conselho são ratificadas pela Direção, através do Serviço
Escolar, sempre que esta o considerar justificado, pode ainda determinar a
repetição da reunião do Conselho, informando dos motivos que
fundamentaram tal decisão;
Sempre que, por motivo imprevisto, se verificar a ausência de um membro
do Conselho de Turma, a reunião deve ser adiada, no máximo por 48horas,
de forma a assegurar a presença de todos;
No caso de a ausência, a que se refere o número anterior ser previsivelmente
longa, o Conselho de Turma reúne com os restantes membros, devendo o
respetivo Diretor de Turma dispor de todos os elementos referentes à
avaliação de cada aluno, fornecidos pelo professor ausente;
A realização do Conselho de Turma é alvo de publicação em OS do IPE, com
a indicação do dia e da hora, assim como da respetiva Ordem de Trabalhos;
O processo de avaliação dos alunos dos ensinos básico e secundário
encontra-se regulado por legislação especifica emanada pelo Ministério da
Educação.
Artigo 35.º
Diretores de Turma

1.

2.

O Diretor de Turma, é um Docente nomeado pelo Diretor, sob proposta do
Coordenador Pedagógico, que tem como principal objetivo maximizar o
aproveitamento escolar da sua turma.
São competências do Diretor de Turma, entre outras consagradas na lei:
a. Assegurar a articulação entre os docentes da turma, os alunos, os Encarregados
de Educação, o CAl e o Coordenador de Ciclo/Diretor de Curso;
b. Caracterizar a turma no início do ano, a partir dos dados recolhidos na ficha
biográfica do aluno e de outros meios de informação;
c. Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre docentes e
alunos;
d. Promover o trabalho de equipa entre os docentes quer ao nível do
desenvolvimento de projetos, quer na resolução de conflitos e problemas;
e. Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de
atividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do
grupo e à especificidade de cada aluno;
f. Recolher/Fornecer informações sobre o comportamento e aproveitamento dos
alunos;
g. Promover junto do Conselho de Turma a realização de ações conducentes à
aplicação do Projeto Educativo do Instituto, numa perspetiva de envolvimento de
toda a comunidade;
h. Divulgar junto do Conselho de Turma as regras de atuação e postura em sala de
aula, de acordo com os normativos em vigor;
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i. No Ensino Básico, coordenar a elaboração do Plano de Turma e supervisionar a
sua aplicação;
j. Assegurar o desenvolvimento do Plano de Turma, de forma integrada e numa
perspetiva de articulação interdisciplinar, ao nível do Conselho de Turma;
k. Detetar com o Conselho de Turma, em colaboração com os Serviços de Apoio
existentes no Instituto e com o CAl, nos domínios psicológico e socioeducativo, as
dificuldades, os ritmos diferenciados de aprendizagem, entre outras necessidades
dos alunos, fomentando estratégias de superação por parte dos alunos;
l. Coordenar a avaliação dos alunos tendo em conta o currículo definido a nível
nacional e as especificidades do IPE;
m. Verificar semanalmente:
i) As faltas dadas pelos alunos, justificando-as ou não, de acordo com a
informação disponível;
ii) Apreciar as situações decorrentes do excesso de faltas dadas pelos alunos, nos
termos do Regulamento Interno e demais legislação em vigor;
n. Preparar a informação, a disponibilizar aos Encarregados de Educação relativa ao
processo de aprendizagem e avaliação dos alunos;
o. Preparar e coordenar as reuniões do Conselho de Turma.
Artigo 36.º
Departamentos Curriculares e Grupos Disciplinares
1.

2.

3.
4.
5.

Os Departamentos Curriculares e Grupos disciplinares são uma estrutura de
coordenação pedagógica vertical, com o objetivo de maximizar o aproveitamento
escolar na Disciplina e/ou área Disciplinar e otimizar os recursos humanos e materiais
existentes.
Os Departamentos Curriculares constituem-se como uma estrutura de apoio ao
Serviço Escolar e dependem diretamente do Coordenador Pedagógico, assegurando
a coordenação, a supervisão e o acompanhamento das atividades escolares das
diferentes disciplinas que os compõem, promovendo desta forma a transversalidade
curricular.
Cada Coordenador de Departamento Curricular é nomeado pelo Diretor, sob
proposta do Coordenador Pedagógico.
Os Coordenadores de Departamento Curricular, tem assento no Conselho
Pedagógico.
As Competências de cada Coordenador de Departamento, para além, das
consagradas na lei, são:
a. Assegurar a articulação com outras estruturas de orientação educativa, a adoção
de metodologias específicas, destinadas ao desenvolvimento e aplicação, quer dos
planos de estudo, quer das componentes de âmbito local do currículo;
b. Difundir junto dos elementos do respetivo departamento, as decisões do
departamento e do Conselho Pedagógico;
c. Propor ao Conselho Pedagógico, a Informação Prova relativa a cada prova
elaborada ao nível da escola, conforme legislação em vigor, emanada do
Ministério de Educação;
d. Organizar e manter atualizado o dossiê de registo das atividades do
departamento;
e. Assegurar a articulação curricular das disciplinas do departamento;
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6.

f. Assegurar a planificação das atividades letivas e não letivas, relacionadas com as
diferentes Áreas Disciplinares;
g. Pronunciar-se, em relação aos critérios de avaliação específicos das disciplinas do
departamento;
h. Apresentar os resultados da avaliação dos alunos, nas disciplinas do departamento
em Conselho Pedagógico;
i. Colaborar com os grupos disciplinares na elaboração de estudos e pareceres
relativos a programas, métodos, estratégias, adaptações curriculares e material
pedagógico-didático;
j. Promover a interdisciplinaridade e o intercâmbio de recursos pedagógicos e
materiais, com outros departamentos curriculares;
k. Promover e apoiar as iniciativas de natureza formativa e cultural;
l. Identificar as necessidades de formação e apresentar propostas de Plano de
Formação do Pessoal Docente;
m. Colaborar com o Serviço Escolar e com o Conselho Pedagógico, na construção do
Projeto Educativo, Projeto Curricular, Regulamento Interno e Plano Anual de
Atividades Escolares do IPE.
Os Departamentos Curriculares:
a. São compostos por todos os docentes dos grupos disciplinares que o integram;
b. O exercício das funções de Coordenador de Departamento pode cessar, a todo o
momento, por decisão do Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico.
c. Nenhum docente deve pertencer a mais do que um Departamento Curricular. No
caso de um docente lecionar disciplinas afetas a diversos grupos disciplinares,
deverá ser considerado como pertencente ao Departamento Curricular em que
leciona o maior número de turmas ou disciplinas. Esta situação não poderá
prejudicar a participação do docente nas reuniões de cada disciplina;
d. A articulação curricular é assegurada pelos seguintes Departamentos Curriculares
e pelos respetivos Grupos Disciplinares:
DEPARTAMENTOS CURRICULARES
LÍNGUAS

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

MATEMÁTICA E CIÊNCIAS
EXPERIMENTAIS

EXPRESSÕES

GRUPOS DISCIPLINARES
Português
Francês
Inglês
Alemão
Educação Moral e Religiosa Católica
História
Filosofia
Geografia
Economia e Contabilidade
Matemática
Física e Química
Biologia e Geologia
Eletrotecnia
Mecânica
Informática
Artes Visuais
Educação Física
Educação Musical
Educação Tecnológica
Educação Visual
Pág. 36 / 115

Regulamento Interno

Educação Especial

7.

8.
9.

10.

Funcionamento dos Departamentos Curriculares:
a. O Departamento Curricular reúne, ordinariamente, duas vezes por cada ano letivo,
e extraordinariamente, sempre que necessário, por requerimento de pelo menos,
um terço dos docentes do Departamento, ou ainda, por solicitação dos Delegados
de Grupo Disciplinar;
b. Em cada reunião é lavrada uma ata, a qual é assinada por todos os elementos
presentes na reunião.
O Delegado de Grupo Disciplinar é eleito pelos seus pares que é submetido pelo
Coordenador Pedagógico à aprovação do Diretor.
São competências do Delegado de Grupo Disciplinar:
a. Articulação das atividades a desenvolver pelo grupo disciplinar;
b. Organização de um dossiê, onde conste toda a documentação relacionada com a
atividade do grupo.
O Funcionamento dos Grupos Disciplinares faz-se de forma articulada, com o
respetivo Departamento e com as restantes estruturas de orientação educativa:
a. O Grupo Disciplinar reúne ordinariamente no início, a meio e no final de cada ano
letivo, em datas a determinar pelo Serviço Escolar e extraordinariamente sempre,
que tal se revele necessário;
b. Em cada reunião é lavrada uma ata, a qual é assinada por todos os elementos
presentes na reunião.
Artigo 37.º
Outras Estruturas de Coordenação de Apoio Escolar

O Serviço escolar dispõe ainda de várias estruturas de coordenação de Apoio Escolar,
nomeadamente:
1.
Coordenador das Visitas de Estudo – as visitas de estudo são atividades que visam
complementar e consolidar os conhecimentos teórico-práticos previstos nos
conteúdos programáticos das diferentes áreas de ensino e constituem-se como uma
das estratégias do processo de ensino-aprendizagem previstas no âmbito do Projeto
Educativo do IPE:
a. O Coordenador é nomeado pelo Diretor, sob proposta do Coordenador
Pedagógico;
b. O Coordenador das Visitas de Estudo tem sob sua responsabilidade todas as ações
tendentes à coordenação, ao planeamento e à execução das atividades previstas
e propostas.
2.
Coordenador das Atividades de Complemento Curricular (ACC) Culturais e
Desportivas:
a. O Coordenador é nomeado pelo Diretor, sob proposta do Coordenador
Pedagógico;
b. O Coordenador das ACC é o responsável por todas as ações tendentes à
coordenação, planeamento e execução das atividades desta área, sempre com o
conhecimento do Coordenador Pedagógico;
c. Deve colaborar com os restantes órgãos do Serviço Escolar para execução das
tarefas da sua competência;
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

d. O planeamento e execução das ACC é objeto de regulamentação específica e
atualizada, no processo de preparação do ano letivo.
Coordenador do Projeto de Promoção e Educação para a Saúde (PES):
a. O Coordenador é nomeado pelo Diretor, sob proposta do Coordenador
Pedagógico;
b. O Coordenador do Projeto PES é o responsável por todas as ações tendentes, à
coordenação e ao planeamento das atividades desta área, colaborando com os
restantes órgãos do Serviço Escolar, para execução das tarefas da sua
competência;
c. O Coordenador do Projeto PES deve promover e monitorizar a Planificação do
Projeto de Educação Sexual.
Coordenador do Projeto Tutorias:
a. O Coordenador é nomeado pelo Diretor, sob proposta do Coordenador
Pedagógico;
b. O Coordenador do Projeto Tutorias é o responsável por todas as ações tendentes
à coordenação e ao desenvolvimento de atividades com os alunos, em
colaboração com os restantes órgãos do Serviço Escolar e com o psicólogo do IPE.
Coordenador do Projeto Eco-Escolas:
a. O Coordenador é nomeado pelo Diretor sob proposta do Coordenador
Pedagógico;
b. O Coordenador do Projeto Eco-Escolas é o responsável por todas as ações
tendentes à coordenação e ao desenvolvimento de atividades com os alunos, em
colaboração com os restantes órgãos do Serviço Escolar para a promoção do “EcoDia no IPE”.
Coordenador das Instalações:
a. É nomeado pelo Diretor, sob proposta do Coordenador Pedagógico;
b. Assume a responsabilidade, pela verificação e manutenção das instalações
escolares articulando a informação com os Serviços de Apoio.
Coordenador da plataforma de gestão escolar:
a. É nomeado pelo Diretor sob proposta do Coordenador Pedagógico;
b. O Coordenador da plataforma de gestão escolar é o responsável pela verificação
e manutenção da plataforma digital articulando a informação, com a empresa
prestadora do serviço e com o Coordenador Pedagógico.
Coordenador de Eventos:
a. É nomeado pelo Diretor sob proposta do Coordenador Pedagógico;
b. Assume a responsabilidade por todas as ações tendentes à coordenação e
desenvolvimento de atividades dos alunos, em colaboração, com os restantes
órgãos do Serviço Escolar e CAl, para a promoção dos vários eventos realizados no
IPE.
Relatores da Revista “Querer é Poder”:
a. São nomeados pelo Diretor;
b. Assumem a responsabilidade pela verificação e revisão dos artigos escritos, pela
Comunidade Educativa a publicar na revista.
Docente Adjunto do Gabinete de Autoavaliação:
a. É nomeado pelo Diretor;
b. O docente é adjunto ao Chefe do Gabinete de Autoavaliação e desempenha as
funções de auditor interno e demais funções, no âmbito do Sistema de Gestão da
Qualidade.
Assessoria Jurídica:
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É realizada por um docente nomeado pelo Diretor, sob proposta do Coordenador
Pedagógico.
12.

13.

14.

15.

Coordenador da Comissão de Horários:
a. O coordenador da Comissão de horários é nomeado pelo Diretor, mediante
proposta do Coordenador Pedagógico;
b. A Comissão de horários tem como principal missão acompanhar, gerir e
concretizar os horários das turmas e dos docentes dos Ensinos Básico e
Secundário, assim como do Curso de Formação de Sargentos;
c. Os critérios para a elaboração dos horários são definidos pelo Diretor, sob
proposta do Coordenador Pedagógico e do Serviço Escolar tomando em
consideração a legislação em vigor;
d. O planeamento e a execução dos horários é objeto de regulamentação específica
em NEP, atualizada no processo de preparação do ano letivo.
Coordenador do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC):
a. O coordenador do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, é nomeado
pelo Diretor, mediante proposta do Coordenador Pedagógico;
b. Compete ao coordenador do PAFC:
(1) Identificar os elementos variáveis da equipa;
(2) Convocar os membros da equipa para as reuniões;
(3) Dirigir os trabalhos;
(4) É responsável por todas as ações tendentes à coordenação e ao planeamento
das atividades deste projeto, colabora(m) com os restantes órgãos do Serviço
Escolar, para execução das tarefas da sua competência;
(5) Deve promover e monitorizar a PAFC.
Coordenador da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI):
a. É nomeado pelo Diretor sob proposta do Coordenador Pedagógico;
b. Cabe ao coordenador da equipa multidisciplinar:
(1) Identificar os elementos variáveis da equipa;
(2) Convocar os membros da equipa para as reuniões;
(3) Dirigir os trabalhos;
(4) Adotar os procedimentos necessários, de modo a garantir a participação dos
pais ou encarregados de educação, consensualizando as respostas para as
questões, que se coloquem pertinentes.
Poderão existir outros coordenadores, nomeados em função dos projetos
apresentados e a desenvolver em cada ano escolar.
Artigo 38.º
Curso de Formação de Sargentos

A Escola de Sargentos do Exército (ESE) é a Entidade Primariamente Responsável (EPR)
pelo CFS, sendo a componente geral e científica do curso, é ministrada na ESE, enquanto
que, a componente técnica nas Escola das Armas (EA) e Escola dos Serviços (ES). Por sua
vez, o IPE constitui-se como Polo de Formação da EA, para o CTSP de Transmissões e um
Polo de Formação da ES para o CTSP de Serviço de Material.
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SECÇÃO II
Corpo Docente
Artigo 39.º
Corpo Docente
Os Docentes que lecionam os cursos do Ensino Básico e Secundário são
profissionalizados do quadro do Ministério da Defesa Nacional (MDN) ou requisitados ao
ME.
Artigo 40.º
Direitos e Deveres do Corpo Docente
O Corpo Docente rege as suas atividades, de acordo com:
1.
Os direitos e deveres previstos na legislação em vigor, em especial no Estatuto da
Carreira Docente;
2.
As atribuições inerentes à sua situação dentro da Comunidade Educativa e de acordo
com as funções desempenhadas, previstas e orientadas, por este Regulamento
Interno, assim como, pelas Normas aprovadas pela Direção do IPE;
3.
Um compromisso de, em conformidade com o Projeto Educativo, respeitar e
transmitir permanentemente todos os princípios e os valores consignados no Código
de Honra do Aluno do IPE;
4.
Os Docentes, constituem-se como os principais responsáveis pela condução do
processo de ensino aprendizagem aos alunos, devendo promover as medidas de
caráter pedagógico que estimulem o harmonioso desenvolvimento dos alunos, quer
nas atividades realizadas em sala de aula, quer em outras atividades do IPE;
5.
Os Docentes devem ainda colaborar, com os Pais e Encarregados de Educação dos
alunos, no sentido de prevenir e resolver problemas de aprendizagem ou
comportamentais;
6.
A Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente é realizada de acordo com os
parâmetros definidos na Lei.
SECÇÃO III
Corpo de Alunos
Artigo 41.º
Corpo de Alunos
O CAl constitui-se como uma estrutura militar, responsável pelo enquadramento e pela
transmissão e promoção das competências sociais aos alunos, na procura incessante de
uma formação integral do aluno, enquanto indivíduo em desenvolvimento, num processo
transformacional de construção pessoal.
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Artigo 42.º
Missão
1.

2.

O CAl tem como Missão enquadrar os alunos, formando-os no âmbito da moral, cívica
e social de acordo com o contexto da IMM, que cultive as qualidades da obediência,
da iniciativa e da liderança.
Na prossecução do desígnio de “Formar cidadãos úteis à Pátria”, o CAl promove o
desenvolvimento dos valores morais e das competências sociais no sentido de
contribuir para a formação de cidadãos distintos e emocionalmente equilibrados.
Constitui-se como um complemento educacional de casa e da família, com especial
incidência nos alunos internos.
Artigo 43.º
Organograma

1.
2.

O CAl corresponde, em termos hierárquicos, a uma subunidade de escalão Batalhão,
na dependência hierárquica e funcional da Direção.
É comandado por um Tenente-Coronel do Exército, constituído por um Batalhão
Escolar até quatro (04) Companhias de Alunos e compreende:
a. O Comando do Corpo de Alunos
(1) Comandante
(2) 2.º Comandante
(3) Adjunto do Comandante
b. As Companhias de Alunos
(4) Comandante
(5) 2.º Comandante
(6) Adjunto do Comandante
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Artigo 44.º
Atribuições do Corpo de Alunos
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Enquadrar os alunos;
Atuar disciplinarmente, de acordo com o Regime Disciplinar do Aluno (Anexo A);
Ministrar a IMM, garantindo que, no final do percurso escolar, os alunos obtenham
as competências superiormente estabelecidas;
Fazer respeitar o preceituado no Código de Honra do Aluno;
Acompanhar o desenvolvimento global dos alunos, usufruindo para tal, de liberdade
para comunicação direta com todos os intervenientes da Comunidade Educativa,
preferencialmente com a Direção, o Serviço Escolar e os Encarregados de Educação;
Planear, propor e executar todas as ações no seu âmbito, nomeadamente IMM,
cerimónias e eventos de cariz militar, de cariz social e de bem-estar dos alunos.
Artigo 45.º
Comandante do Corpo de Alunos

Ao Comandante do Corpo de Alunos compete:
1.
Comandar o CAl;
2.
Garantir a disciplina e o cumprimento rigoroso das determinações superiores, tendo
em vista, a formação e a educação dos alunos;
3.
Exercer a competência disciplinar que lhe está atribuída;
4.
Propor ao Diretor, as atualizações e os reajustamentos que entender adequados na
organização e no funcionamento do CAl;
5.
Planear, coordenar e garantir a execução da IMM, propondo as atualizações e
reajustamentos que entender adequados na programação da mesma;
6.
Organizar os eventos e as cerimónias no âmbito do CAl;
7.
Elaborar e submeter ao Diretor, as propostas de alteração ao Regulamento de
Uniformes do Aluno (Anexo B);
8.
Colaborar com o Serviço Escolar na elaboração do Projeto Educativo, do Plano Anual
de Atividades Escolares e do Regulamento Interno.
Artigo 46.º
2.º Comandante do Corpo de Alunos
O 2.º Comandante do Corpo de Alunos é um Major do Exército e compete-lhe, entre outras
atribuições:
1.
Coadjuvar o Comandante do Corpo de Alunos, representá-lo em todos os atos de
serviço, que por este lhe forem confiadas, bem como dar parecer sobre os assuntos,
acerca dos quais for consultado pelo mesmo;
2.
Substituir o Comandante do Corpo de Alunos, nas suas ausências ou impedimentos
legais.
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Artigo 47.º
Adjunto do Comandante do Corpo de Alunos
O Adjunto do Comandante do Corpo de Alunos é um Sargento-Chefe do Exército e
compete-lhe:
1.
Alertar e aconselhar o Comandante do Corpo de alunos relativamente a problemas
transversais da vivência dos alunos;
2.
Auxiliar o Comandante do Corpo de Alunos, na administração do mesmo,
supervisionando todo o serviço de escrituração do CAl;
3.
Tratar de todos os assuntos de caráter administrativo relativo aos alunos, segundo
orientações do Comandante do Corpo de Alunos;
4.
Receber o expediente de rotina das companhias, prepará-lo para o despacho ao
Comandante do Corpo de Alunos e posterior reencaminhamento;
5.
Supervisionar a escrituração das escalas de serviço a desempenhar pelas companhias
de alunos;
6.
Processar toda a correspondência destinada aos alunos;
7.
Elaborar os artigos para publicação na OS do IPE, sobre assuntos relativos aos alunos;
8.
Submeter a despacho superior todos os assuntos relativos aos alunos.
Artigo 48.º
Comandante de Companhia de Alunos
O Comandante de Companhia de Alunos é Capitão do Exército e compete-lhe:
1.
Comandar os alunos da sua companhia, enquadrando-os, supervisionando as suas
ações e o seu desempenho, garantindo a disciplina;
2.
Manter e incentivar uma ligação privilegiada ao Coordenador de Ciclo e Diretor de
Curso, de modo a maximizar o sucesso educativo da respetiva Companhia;
3.
Manter uma estreita ligação ao Diretor de Turma e Encarregados de Educação, de
modo a potenciar o sucesso de cada aluno individualmente;
4.
Garantir o bom estado de apresentação e conservação das instalações e materiais,
que lhe estão distribuídos;
5.
Desenvolver e orientar a educação moral, social e militar dos alunos, com os quais
deve contactar regularmente, procurando conhecê-los individualmente, em termos
que lhe permita formular um juízo correto, quanto ao seu mérito e as suas aptidões,
prestando-lhes apoio aos que denotem dificuldades;
6.
Zelar pelo atavio e a compostura dos alunos, por tudo o que respeita à sua higiene,
educação e aos hábitos de convivência entre alunos e demais Comunidade Educativa;
7.
Submeter a despacho o expediente da Companhia, de acordo, com as instruções
superiormente determinadas;
8.
Informar regularmente o Comandante do Corpo de Alunos e a Direção, das
classificações obtidas pelos alunos.
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Artigo 49.º
2.º Comandante de Companhia de Alunos
O 2.º Comandante de Companhia de Alunos é um Oficial Subalterno do Exército, a quem
compete:
1.
Coadjuvar o Comandante de Companhia de Alunos e representá-lo, em todos os atos
de serviço, que por este lhe forem designados, bem como dar parecer sobre os
assuntos, acerca dos quais for consultado pelo mesmo;
2.
Substituir o Comandante de Companhia de Alunos nas suas ausências ou
impedimentos legais.
Artigo 50.º
Adjunto do Comandante de Companhia de Alunos
O Adjunto do Comandante de Companhia de Alunos é um Sargento-Ajudante do Exército,
a quem compete:
1.
Alertar e aconselhar o Comandante da Companhia relativamente a problemas
transversais da vivência dos alunos da companhia;
2.
Auxiliar o Comandante da Companhia de Alunos na administração da mesma,
garantindo todo o serviço de escrituração;
3.
Tratar de todos os assuntos de caráter administrativo relativo a alunos, segundo
orientações do Comandante de Companhia de Alunos;
4.
Conservar em bom estado, ordem e completa limpeza e arrumação, segundo as
instruções do Comandante de Companhia, todos os artigos em carga à companhia;
5.
Organizar e atualizar os Processos Individuais dos Alunos, em particular no que
concerne a documentos biográficos e processual disciplinar, mantendo atualizada a
Base de Dados de Alunos;
6.
Apresentar ao comandante de companhia, devidamente escriturados, os
documentos, relações e registos que por ele tenham de ser assinados, e bem assim
transmitir-lhe as pretensões dos alunos e militares escriturados na sua companhia;
7.
Receber o expediente de rotina das companhias, preparar o despacho do
Comandante do Corpo de Alunos e posterior reencaminhamento do mesmo;
8.
Proceder à escrituração das escalas de serviço, a desempenhar pelas companhias de
alunos.
Artigo 51.º
Instrução de Matriz Militar
1.

2.

A IMM visa o desenvolvimento de competências no âmbito da vivência e da cultura
militar, bem como, na aquisição de valores morais, cívicos e sociais, revelando-se
como uma componente importante da formação, não só para a definição da doutrina
axiológica e cultural, mas também, na dotação do aluno de um conhecimento
genérico, em algumas matérias de matriz militar.
Paralelamente, procura-se desenvolver a componente da liderança através da
identificação, da promoção e do desenvolvimento de aptidões imprescindíveis ao
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3.

aperfeiçoamento das qualidades de comando, chefia e liderança militar e
organizacional.
O planeamento da IMM insere-se na esfera de ação do CAl, de acordo com os objetivos
traçados para cada ano letivo visando a aquisição de competências, de acordo com
três vetores fundamentais: os valores morais, cívicos e militares.
SECÇÃO IV
Corpo Discente
Artigo 52.º
Corpo Discente

O Corpo Discente é constituído, em cada ano letivo, por todos os alunos matriculados no
IPE.
Artigo 53.º
Direitos e Deveres do Corpo Discente
1.
2.
3.

O Corpo Discente está sujeito às disposições definidas na legislação em vigor.
Os alunos estão obrigados, a participar em todas as Cerimónias, em que o Instituto
esteja inserido, desde que, superiormente determinado.
Os alunos têm o direito e o dever, de consultar a plataforma de gestão escolar, para
acompanharem o seu percurso e o seu desempenho académico.
SECÇÃO V
Batalhão de Alunos
Artigo 54.º
Conceito de Camaradagem

1.

2.
3.

4.

A camaradagem, é um caso particular de solidariedade, podendo dizer-se, que liga os
indivíduos que vivem em comum, que participam nas mesmas fadigas,
contrariedades e emoções, correndo os mesmos riscos e partilhando os mesmos
anseios.
A camaradagem na Instituição Militar, consiste no auxílio recíproco, nos conselhos e
avisos, na estima mútua e na ajuda aos menos desembaraçados.
A camaradagem não é de modo algum contrária aos princípios da honra, por isso
cessa onde acaba a honestidade, pelo que, jamais poderá ser invocada, para infringir
ordens transmitidas, por quem tem o dever de fazê-las cumprir.
A camaradagem não deve ser confundida, com “familiaridade” pois ela encerra
também, a sua quota-parte de respeito pelas funções e responsabilidades de cada
um dos alunos.
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Artigo 55.º
Organograma do Batalhão de Alunos

Artigo 56.º
Alunos Graduados
O Instituto proporciona aos alunos graduados, uma experiência ímpar no seu
desenvolvimento social e profissional, ao promover o exercício de funções, integrados na
cadeia de comando do Batalhão de Alunos.
A presente situação, constitui-se como um caso único, no panorama do ensino em
Portugal, que se tem afirmado e consolidado ao longo de sucessivas gerações, como uma
componente fundamental e preciosa na preparação dos seres humanos, como cidadãos
úteis à Pátria.
Artigo 57.º
Conceito de Antiguidade
Um aluno graduado, é sempre mais antigo que um aluno não graduado, sendo que, a
antiguidade relativa dos alunos é regulada pelos seguintes critérios:
1.
Alunos não graduados:
a. Anos de escolaridade (Exemplo: aluno do 10.º ano mais antigo do que aluno 8.º
ano);
b. Tempo de permanência no IPE (Exemplo: aluno que entrou em 2006 é mais antigo
do que aluno que entrou em 2009);
c. Idade do aluno;
d. Número de corpo (e.g.: aluno N.º 12 é mais antigo do que aluno N.º 700).
2.
Alunos Graduados:
a. De entre os alunos graduados, a antiguidade cumpre a hierarquia das respetivas
funções, para as quais estão indigitados, na hierarquia do Batalhão Escolar (Aluno
Comandante do Batalhão Escolar, Aluno Adjunto do Comandante do Batalhão
Escolar, Aluno Comandante de Companhia, Aluno Adjunto para as ACC, Aluno
Porta Estandarte-Nacional, Aluno Porta Guião, Aluno Comandante de Pelotão,
Aluno Comandante de Secção);
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b. Caso possuam a mesma equiparação nas funções, a antiguidade é definida pelos
mesmos critérios dos Alunos não Graduados:
(1) Anos de escolaridade (Exemplo: aluno do 10.º ano mais antigo do que aluno
8.º ano);
(2) Tempo de permanência no IPE (Exemplo: aluno que entrou em 2006 é mais
antigo do que aluno que entrou em 2009);
(3) Idade do aluno;
(4) Número de corpo (e.g.: aluno N.º 12 é mais antigo do que aluno N.º 700).
Artigo 58.º
Postos dos Alunos Graduados
1.

2.

Comando do Batalhão
a. Comandante de Batalhão (obrigatoriamente do 12.º ano);
b. Adjunto do Comandante de Batalhão (obrigatoriamente do 12.º ano);
c. Aluno Adjunto para as ACC;
d. Porta-Estandarte Nacional (preferencialmente do 12.º ano, podendo ser do 11.º
ano);
e. Porta Guião do Instituto (preferencialmente do 12.º ano, podendo ser do 11.º
ano).
Companhias de Alunos
a. Comandante de Companhia;
b. Comandante de Pelotão;
c. Comandante de Secção.
Artigo 59.º
Distintivos dos Alunos Graduados

1.

2.

Distintivos
a. Estrelas douradas de seis pontas, sobre uma platina de veludo azul-ferrete, cosida
sobre uma placa de metal com o lado interior oval e debrum dourado a toda a
volta da platina;
b. Na Farda de Saída as estrelas são aplicadas em ambas as passadeiras do dólman,
e com debrum dourado à volta das passadeiras (os alunos Comandantes de Secção
apenas usam a estrela em cada passadeira).
Graduações
a. Comandante de Batalhão – 4 estrelas com debrum dourado;
b. Adjunto do Comandante de Batalhão – 3 estrelas com debrum dourado;
c. Comandante de Companhia – 2 estrelas com debrum dourado;
d. Adjunto para as ACC - 2 estrelas com debrum dourado;
e. Porta-Estandarte Nacional, Porta Guião do Instituto e Comandante de Pelotão – 1
estrela com debrum dourado;
f. Comandante de Secção – 1 estrela sem debrum dourado.
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Artigo 60.º
Nomeação dos Alunos Graduados
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Para a escolha dos alunos graduados ter-se-á em atenção os seguintes critérios:
a. Desempenho escolar - intelectual e físico;
b. Uma sólida educação moral, como exemplo para os seus camaradas –
Autodomínio e ponderação;
c. Aceitação pelos pares;
d. Aceitação pelo CAl;
e. Aceitação pelo Corpo Docente.
No final de cada ano letivo, é aplicado um inquérito a todos os alunos, para indicação
dos alunos que na sua perspetiva reúnem condições, para serem indigitados na
qualidade de alunos graduados.
A lista obtida no escrutino do ponto anterior, é apreciada pelo CAl e é consultada a
restante comunidade educativa do Instituto, após o que é formalizada pelo CAl, uma
proposta apresentada e validada, no último Conselho Pedagógico do ano letivo.
Antes do início de cada ano letivo, o CAl planeia e executa a Escola de Graduados, na
qual avalia o desempenho dos alunos propostos a graduados, no decorrer de um
conjunto de atividades no âmbito da liderança de grupos.
No final Escola de Graduados, o CAl submete a despacho do Diretor a proposta final
do organograma do Batalhão Escolar.
A nomeação é feita no início do ano letivo, sendo alvo de publicação em OS.
Artigo 61.º
Termo de compromisso

1.

2.

O Compromisso de Honra do Aluno Graduado, ocorre em cerimónia pública
específica para a sua graduação, com a leitura do seguinte compromisso de honra:
"Comprometo-me a desempenhar a missão para a qual fui escolhido, aceite e
solenemente empossado por V. Exª.
Usarei sempre de lealdade para com os meus superiores, honestidade nos meus atos,
firmeza, moderação e benevolência para os alunos sob o meu comando.
Comprometo-me a cumprir e a fazer cumprir o Código de Honra do aluno do Instituto
dos Pupilos do Exército.
Comprometo-me a zelar pelos superiores interesses do Instituto”.
A graduação de cada aluno cessa, no final do ano letivo, por conduta inapropriada ou
por outros motivos, designadamente disciplinares, na data da publicação em OS do
IPE.
Artigo 62.º
Aluno Comandante de Batalhão

1.

O Aluno Comandante de Batalhão, é o aluno mais graduado do IPE, pelo que, fica
dispensado de todos os serviços de escala.
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2.

O Aluno Comandante de Batalhão tem como principais deveres:
a. Cumprir prontamente as indicações emanadas pelo Comandante de Corpo de
Alunos, o qual, informa a sua hierarquia do Batalhão Escolar;
b. Constituir-se como um elemento preponderante na preservação da disciplina de
grupo e da boa harmonia entre os alunos;
c. Manter-se informado sobre tudo o que possa afetar a vida dos alunos,
constituindo-se como o representante dos mesmos, a quem compete manter
informado o Comandante de Corpo de Alunos, sobre tudo aquilo que afeta a
comunidade educativa do IPE, e que, ao seu nível, não conseguir solucionar,
fornecendo o máximo de esclarecimentos e formalizando propostas conducentes
à solução dos mesmos;
d. Cooperar e atuar junto dos seus camaradas no sentido do bom cumprimento dos
regulamentos, instruções, ordens e diretivas superiores;
e. Zelar pela preservação das tradições do Batalhão se mantenha irrepreensível, em
especial no tocante aos valores tradicionais, honra, camaradagem, espírito de
corpo, união e dedicação ao Instituto;
f. Representar o Batalhão Escolar em cerimónias no exterior, sempre que para tal
seja nomeado, assim como no interior do Instituto, naquelas em que seja
requerida a sua presença.
Artigo 63.º
Aluno Adjunto do Comandante de Batalhão

1.

O Aluno Adjunto do Comandante de Batalhão, é o segundo aluno mais graduado do
IPE;

2.

O Aluno Adjunto do Comandante de Batalhão tem como dever coadjuvar a ação do
Aluno Comandante de Batalhão, devendo integrar-se da melhor maneira na atuação
e nas orientações emanadas pelo Aluno Comandante de Batalhão, substituindo-o
sempre que necessário;
O Aluno Adjunto do Comandante de Batalhão encontra-se dispensado de todos os
serviços de escala.

3.

Artigo 64.º
Aluno Porta-Estandarte Nacional
Compete ao Aluno Porta-Estandarte Nacional assegurar a presença da Bandeira
Nacional, em todos os atos de serviço que sejam determinados, representando o Batalhão
Escolar em cerimónias no exterior, sempre que para tal seja nomeado, assim como no
interior do Instituto, nas quais seja requerida a sua presença.
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Artigo 65.º
Aluno Porta-Guião do Instituto
Compete ao Aluno Porta-Guião do Instituto assegurar a presença do Guião do Instituto dos
Pupilos do Exército, em todos os atos de serviço que sejam determinados, representando
o Batalhão Escolar em cerimónias no exterior, sempre que para tal seja nomeado, assim
como no interior do Instituto, nas quais seja requerida a sua presença.
Artigo 66.º
Aluno Comandante de Companhia
1.

O Aluno Comandante de Companhia, constitui-se como o auxiliar direto do
Comandante de Companhia, sendo o elo de ligação mais importante entre a cadeia
de Comando e os alunos, com a finalidade de elevar a moral dos alunos, na
cooperação e de compreensão mútua.

2.

O Aluno Comandante de Companhia passa a ser o aluno mais graduado da
Companhia, o qual fica dispensado de todo o serviço de escala.

3.

O Aluno Comandante de Companhia tem como principais atribuições:
a. Auxiliar a manter a disciplina e a boa harmonia, entre os alunos da sua Companhia;
b. Zelar para que os alunos sob o seu comando adotem uma conduta correta, de
acordo, com os preceitos estabelecidos nos regulamentos e nas instruções em
vigor, assim como as ordens superiores, salvaguardando o incumprimento dos
deveres, individuais ou coletivos;
c. Informar o Comandante de Companhia ou, na sua ausência, qualquer oficial da
Companhia ou o Graduado de Dia, acerca de qualquer ocorrência, com vista à sua
rápida resolução, que transcenda a sua capacidade de resolução;
d. Manter-se informado sobre tudo aquilo que possa afetar a vida dos alunos, pelo
que deve informar o Comandante de Companhia, de tudo aquilo, que não
conseguir solucionar, fornecendo o máximo de esclarecimentos e, se possível,
eventuais propostas de solução;
e. Zelar pela conservação das infraestruturas da Companhia, ao dispor dos alunos.
Artigo 67.º
Aluno Adjunto para as ACC

O Aluno Adjunto para as ACC tem como funções especiais:
1. Auxiliar diretamente o professor responsável pela gestão das ACC, sendo o elo de
ligação entre a cadeia de Comando, professores e alunos, no que respeita às ACC.
2. Coordenar, sob orientação do CAl, todas as atividades desportivas e culturais, ao nível
do Batalhão, nas quais deverá pautar a sua conduta, pelo dinamismo, responsabilidade,
disponibilidade, interesse pessoal e proatividade.
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Artigo 68.º
Aluno Comandante de Pelotão
O Aluno Comandante de Pelotão tem como tarefas especiais:
1.

Coadjuvar o Aluno Comandante de Companhia, acatando prontamente as
orientações por ele emanadas, substituindo-o na sua ausência;

2.

Exercer o Comando do seu Pelotão;

3.

Cumprir e fazer cumprir, o que está determinado em relação às formaturas;

4.

Comunicar ao Aluno Comandante de Companhia, qualquer ocorrência extraordinária
que se verifique;

5.

Responder pelo estado de arrumação das dependências da Companhia, sob a sua
responsabilidade.
Artigo 69.º
Aluno Comandante de Secção

Ao Aluno Comandante de Secção compete:
1.

Colaborar ativamente com o Aluno Comandante de Pelotão no sentido de com ele, e
sob a orientação do Aluno Comandante de Companhia, conseguir a melhor harmonia
entre os alunos do Pelotão;

2.

Substituir sempre que necessário, o Aluno Comandante de Pelotão, mantendo a linha
de orientação.
SECÇÃO VI
Outras Funções dos Alunos
Artigo 70.º
Alunos Candidatos a Graduados

1.

A função de Aluno Candidato surge, no âmbito da formação de liderança e constituise como o primeiro patamar da graduação dos alunos com maior responsabilidade
perante a estrutura do Instituto e demais alunos.

2.

A nomeação dos Candidatos a Graduados para o ano seguinte, não é vinculativa para
a frequência da Escola de Graduados no ano seguinte, porquanto os alunos propostos
ficam em observação e avaliação.

3.

Os alunos Candidatos a Graduados não são reconduzidos automaticamente para
frequentarem a Escola de Graduados no ano seguinte. A sua nomeação depende da
emissão de parecer favorável por parte do CAl.

4.

Os alunos Candidatos a Graduados ostentam um cordão de fio vermelho entrelaçado
no ombro direito do uniforme.
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Artigo 71.º
Atribuições dos Alunos Candidatos a Graduados
1.

Os alunos Candidatos a Graduados iniciam as suas funções no início do 2.º Semestre
de cada ano letivo.

2.

Estão incumbidos de auxiliar e promover a manutenção da ordem, no cumprimento
das disposições previstas no presente regulamento, no auxílio ao enquadramento
dos restantes alunos.

3.

Colaboram com os docentes e com o CAl, no estabelecer da ordem, de um ambiente
de salutar e de uma sã convivência entre toda a comunidade do IPE.

4.

Devem pautar o seu comportamento e a suas ações pelos valores constantes do
código de honra do aluno.
Artigo 72.º
Nomeação dos Alunos Candidatos a Graduados

1.

A nomeação dos alunos a Candidatos a Graduados decorre de uma escolha, baseada
no conhecimento e na observação próxima com o aluno, por parte do CAl, em
coordenação com a estrutura de direção de turma, coordenação de ciclo/curso do
Instituto.

2.

A escolha dos alunos graduados obedece aos seguintes critérios:
a. Capacidade de liderança;
b. Desempenho académico;
c. Antiguidade;
d. Aceitação pelos pares.

3.

A nomeação de cada aluno cessa no final do ano letivo ou por decisão do Diretor.
Artigo 73.º
Escolta ao Estandarte Nacional

1.

Para a Escolta ao Estandarte Nacional são nomeados 3 (três) alunos e mais 1 (um)
aluno de reserva, constituindo a representação das diferentes turmas.

2.

A escolha destes alunos, deve recair, preferencialmente, nos alunos que frequentem
o 9.º ano e a sua escolha compete ao Comandante do Corpo de Alunos, de acordo,
com os critérios de aprumo, aptidão militar e do desempenho escolar.

3.

A nomeação é efetuada no início de cada ano letivo e não carece de publicação em
OS.
Artigo 74.º
Porta-Flâmula da Companhia

1.

O Aluno Porta-Flâmula da Companhia é escolhido entre os melhores classificados em
aprumo, desempenho escolar e aptidão militar, sob proposta do respetivo
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Comandante de Companhia de Alunos, e nomeado por escolha pelo Comandante do
Corpo de Alunos.
2.

A nomeação ocorre no início de cada ano letivo.
Artigo 75.º
Aluno Locutor

1.

Anualmente são selecionados dois alunos do 8.º e/ou 9.º ano, entre os melhores
classificados em aprumo, desempenho escolar e aptidão militar, de acordo com o
critério da capacidade de comunicação e de expressão, sendo um aluno de cada
género.

2.

Os alunos são nomeados por escolha pelo Comandante do Corpo de Alunos, ouvidos
os respetivos docentes de Português e não carece de publicação em OS.
Artigo 76.º
Chefe de Turma

1.

Os alunos chefes de turma, são nomeados pelo Comandante de Companhia de
Alunos, em função das suas capacidades de liderança, consultados os Diretores de
Turma e considerando a opinião dos restantes alunos da turma.

2.

A turma é consultada através de inquérito individual e anónimo, no início de cada
ano letivo.

3.

O aluno chefe de turma é o primeiro responsável pela disciplina, comportamento e
atavio dos alunos do seu curso ou turma, competindo-lhe especificamente a
execução das seguintes tarefas:
a. Transmitir superiormente, pelas vias competentes, todas as propostas relativas à
turma;
b. Verificar as faltas, preencher e entregar as minutas, no início das aulas, instruções
e outros trabalhos escolares;
c. Formar, comandar e apresentar a sua formatura de turma no local, onde deva
comparecer com correção, saúda o docente ou instrutor, com a continência,
manda os alunos entrar na sala de aula, onde se devem manter em “sentido”,
entra depois destes, pelo que acompanha na entrada o docente ou instrutor;
d. Apresentar ao docente ou instrutor, as sugestões e pretensões, de acordo com o
superior interesse da turma, que digam respeito ao serviço, à disciplina ou à
instrução;
e. Sempre que o docente ou instrutor não comparecer, deve informar o auxiliar de
ação educativa, aguardando as instruções deste;
f. Em caso de atraso, previamente anunciado pelo docente ou instrutor, deverá
permanecer com normalidade, pelo que, só manda formar a turma na presença
do docente ou instrutor, assegurando que os alunos, enquanto não formados, se
comportam de modo a não prejudicar as aulas ou instruções, que decorram na
proximidade;
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g. Promover a arrumação da sala de aula ou local de instrução, a limpeza do quadro
ou de todo o equipamento que se torne necessário para o regular funcionamento
da sala de aula;
h. Após o término da aula, obtém a autorização do docente ou instrutor, manda sair
os alunos, confirmando que a sala fica devidamente arrumada;
i. No último tempo escolar entrega ao Comandante da Companhia, as minutas das
aulas desse dia, na falta ou impedimento deste, deverá efetuar a entregar as
mesmas, no local designado para o efeito.
Artigo 77.º
Subchefe de Turma
Aos alunos subchefes de turma compete, substituir, sempre que necessário o Chefe de
Turma, mantendo as competências para ele definidas no artigo anterior.
Artigo 78.º
Chefe de Mesa
1.

Em cada mesa do refeitório existe um aluno chefe de mesa, sendo o aluno mais antigo
dos presentes, responsável pela ordem e pela compostura dos alunos na mesa.

2.

O Aluno Chefe de Mesa tem como tarefas especiais:
a. Zelar pelo cumprimento das regras de etiqueta e de postura, de todos os alunos
durante as refeições;
b. Providenciar pela distribuição equitativa dos alimentos;
c. Solicita ao Aluno Comandante de Batalhão, autorização para que, os alunos com
motivo justificativo, possam sair isoladamente do refeitório;
d. Concluída a refeição, manda levantar e solicita ao Aluno Comandante de Batalhão
a competente autorização de saída.
Artigo 79.º
Chefe de Quarto/Camarata/Vestiário

1.

O Chefe de Quarto/Camarata/Vestiário é o aluno com maior antiguidade presente
em cada compartimento.

2.

O Aluno Chefe de Quarto/Camarata/Vestiário tem como funções especiais:
a. Verificar o cumprimento das normas de conduta nos quartos, sendo responsável,
perante o Comandante de Companhia, pelo cumprimento das mesmas;
b. Fazer levantar, ao toque da alvorada, os alunos do seu quarto;
c. É o único responsável por qualquer anomalia verificada no mesmo, em caso de
não se detetar o responsável;
d. Comunicar ao Comandante de Companhia, qualquer ocorrência ou deficiência que
exija pronta providência;
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e. Impedir a realização no mesmo de reuniões ou outras atividades que perturbem a
ordem e o ambiente de serenidade, que colidam com outras normas de serviço
interno ou que causem prejuízo a terceiros;
f. Incentiva nos alunos mais novos, hábitos de limpeza e higiene, assim como,
diariamente garante a arrumação e utilização dos utensílios de limpeza;
g. Providenciar para que os quartos/camaratas/vestiários se mantenham em
irrepreensível estado de asseio e arrumação e sempre prontos para revista;
h. Zelar pelo fecho dos armários e arrumação dos materiais existentes nas estantes.
Artigo 80.º
Outras funções
Com a aprovação do Comandante do Corpo de Alunos, os alunos podem desempenhar
outras funções inerentes às atividades do IPE, nomeadamente em áreas relacionadas com
o regime de internato.
SECÇÃO VII
Direitos e Deveres dos Alunos
Artigo 81.º
Direitos dos Alunos
O direito à educação e a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e
sucesso escolares compreendem os seguintes direitos gerais:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Ser tratado com respeito e correção por todos os membros da comunidade
educativa, não podendo em nenhuma situação ser discriminado em relação aos seus
colegas, sendo respeitado na sua dignidade, dentro dos princípios de uma sã
disciplina e com respeito pela sua integridade moral, intelectual e física;
Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade, em condições de efetiva
igualdade de oportunidades no acesso, de forma a propiciar a realização de
aprendizagens bem-sucedidas;
Usufruir do ambiente e do projeto educativo que proporcionem as condições para o
seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a
formação da sua personalidade e da sua capacidade de autoaprendizagem e de crítica
consciente;
Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no
desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;
Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, em favor da comunidade
em que está inserido ou da sociedade em geral, praticadas no Instituto ou fora deste,
e ser estimulado nesse sentido;
Ser recebido e ouvido, em face do teor do assunto a tratar, pela estrutura do CAl, ou
outra que se considere conveniente sempre que o solicitar e dentro dos trâmites
corretos;
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7.

Ser informado atempadamente sobre todos os assuntos que justificadamente sejam
do seu interesse, nomeadamente sobre todas as atividades e iniciativas relativas ao
projeto educativo da escola.
Artigo 82.º
Deveres dos Alunos

A realização de uma escolaridade bem-sucedida, numa perspetiva de formação integral do
cidadão, implica a responsabilização do aluno, enquanto elemento nuclear da Comunidade
Educativa e a assunção dos seguintes deveres gerais:
1.
Estudar, empenhando-se na sua educação e formação integral;
2.
Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no
âmbito do trabalho escolar e do CAl;
3.
Respeitar todo o pessoal do Instituto, militar e civil, tratando-o com consideração e
deferência, tendo em atenção os seus conselhos, recomendações e advertências,
particularmente quando são intérpretes das ordens ou instruções emanadas dos seus
superiores;
4.
Guardar lealdade para com todos os membros da comunidade educativa;
5.
Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração de todos
os alunos no Instituto;
6.
Participar em atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola e
representar o Batalhão Escolar em cerimónias no exterior, sempre que para tal seja
nomeado, assim como no interior do Instituto, naquelas em que seja requerida a sua
presença;
7.
Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade
educativa, não praticando quaisquer atos que atentem contra a integridade física,
moral e patrimonial dos mesmos;
8.
Zelar pela preservação, conservação e asseio do Instituto, nomeadamente no que diz
respeito a instalações, material didático, mobiliário, fardamento, e espaços verdes,
fazendo uso adequado dos mesmos;
9.
Respeitar a propriedade dos bens do Instituto e de todos os membros da Comunidade
Educativa, não se apropriando deles, nem os danificando;
10. Conhecer e cumprir todos os deveres e as normas gerais de conduta, constantes do
Regulamento Interno e demais normativos em vigor no Instituto;
11. Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e
bebidas alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo
das mesmas;
12. Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou
engenhos, passíveis de perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas,
ou poderem causar danos físicos ou morais aos alunos ou a terceiros;
13. Revelar atitudes e comportamentos adequados e orientados pelo Código de Honra
do Aluno do IPE, de forma a não criar situações indignas para a Cultura do Instituto;
14. Manter atitudes corretas e disciplinadas, individual ou coletivamente;
15. Conviver com os seus colegas de modo a constituir uma família, em que haja
reciprocidade de respeito, lealdade, afeição, auxílio mútuo e sacrifício fraterno se
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16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

necessário, evitando rixas e questões, não ofendendo com atos ou palavras
impróprias de pessoas com a sua situação e educação;
Informar sempre com verdade os seus superiores, especialmente no que respeita a
ocorrências de natureza disciplinar ou atividades escolares;
Ser cuidadoso com o seu asseio e apresentação, trazer o cabelo e barba cortados de
acordo com o que está determinado, apresentando-se rigorosamente uniformizado
em todas as situações em que o deva fazer ou corretamente vestido quando lhe for
facultado o uso de traje civil;
Cumprir completa e prontamente as ordens emanadas pelas estruturas do CAl,
Serviço Escolar e demais Órgãos do Instituto;
Declarar o seu número e nome, e prestar todos os esclarecimentos que lhe sejam
pedidos por qualquer Oficial, Docente ou Sargento, bem como o restante pessoal
militar e civil do Instituto, quando no exercício das suas funções;
Manter-se atento e participar nas atividades propostas na aula, de modo a permitir
um bom ambiente de trabalho, aprendendo e deixando os colegas aprender;
Rejeitar a utilização de qualquer meio fraudulento, quer em situações de avaliação
escolar quer em quaisquer outras, com vista à obtenção de classificações ou
vantagens que não mereça ou a que não tenha direito;
Apresentar-se na aula com o material escolar indispensável, procurando mantê-lo em
bom estado de conservação, de forma a poder ter uma participação ativa nas aulas;
Ser responsável pelo próprio material, não o abandonando nos espaços escolares;
Não consumir alimentos na sala de aula;
Colocar o lixo nos recipientes próprios;
Responsabilizar-se pelos estragos provocados nas instalações e ajudar à reparação
dos mesmos;
Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem
autorização prévia dos docentes, dos responsáveis pela Direção da escola ou
supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem como, quando for o caso, de
qualquer membro da Comunidade Educativa ou educativa cuja imagem possa, ainda
que involuntariamente, ficar registada;
Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de
outros meios de comunicação, sons ou imagens captadas nos momentos letivos e
não letivos, sem autorização do diretor da escola.
SECÇÃO VIII
Conduta dos Alunos
Artigo 83.º
Generalidades

A adequada convivência no Instituto é uma condição essencial para a progressiva evolução
dos diferentes membros da comunidade educativa, em especial dos(as) alunos(as).
1.

As regras de convívio do Instituto definem as características das condutas que devem
ser promovidas para se alcançar:
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2.

a. Um crescimento integral e equilibrado da criança/jovem;
b. Os fins educativos que se pretendem alcançar;
c. O desenvolvimento integral de toda a comunidade educativa;
d. Um bom ambiente educativo e de relações;
e. O respeito pelos direitos de todas as pessoas que participam na ação educativa.
Regras fundamentais de convívio no Instituto:
a. O respeito à integridade física e psicológica e aos bens das pessoas que formam a
comunidade educativa, assim como de outras pessoas ou instituições que se
relacionem com o Instituto no âmbito da realização de atividades;
b. Correção no trato social, em especial mediante a utilização de uma linguagem
correta e educada;
c. O interesse em desempenhar o seu próprio trabalho e funções com
responsabilidade;
d. O respeito pelo trabalho e funções de todos os membros da comunidade
educativa;
e. A cooperação em atividades educativas ou de convivência;
f. O cuidado no asseio e na imagem pessoal;
g. A adequada utilização dos edifícios, mobiliário, instalações e material do Instituto,
conforme o fim a que se destinam;
h. De uma forma geral, o cumprimento dos deveres consignados na legislação
vigente e no presente Regulamento pelos membros da comunidade educativa.
Artigo 84.º
Princípios e normas gerais de conduta

1.
2.
3.

4.

Os alunos devem proceder sempre com inexcedível aprumo, em todos os seus atos,
do comportamento de cada um depende o prestígio do IPE.
Os alunos devem manter a máxima correção de atitude no uso e conservação dos
uniformes, no aprumo e no seu comportamento em geral.
Os alunos devem diligenciar pelo desenvolvimento das qualidades que caracterizam
o aluno do IPE, nomeadamente os sentimentos de honra, de dever e de lealdade,
assim como, os hábitos de disciplina, de ordem, de pontualidade e de correção.
Os alunos devem regular o seu procedimento pelos ditames da Virtude e da Honra,
assim como, observar as seguintes normas gerais de conduta:
a. Comportar-se com a maior correção, tanto no interior como no exterior do IPE, de
forma a honrar a Instituição a que pertencem, tendo em especial consideração
pelo prestígio e pelas tradições do IPE;
b. Cumprir prontamente e com o maior empenho, as ordens e determinações
relativas ao serviço, colaborando interessadamente no exercício das funções de
comando ou de chefia, em quaisquer atos de serviço, formaturas, trabalhos
escolares ou outras atividades relacionadas com a vida interna do IPE;
c. Não transitar em cabelo, na via pública, quando uniformizado, sendo que, no
interior de edifícios (Salas de aula, Salas de estudo, Salas de convívio, etc.) deverá
permanecer sem cobertura de cabeça;
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d. Cumprimentar com a devida continência, todos os Oficiais, Docentes e Sargentos
do Exército, da Armada, da Força Aérea e da GNR;
e. Corresponder às continências, que lhe forem prestadas por praças, ainda que, a
ela não tenha direito regulamentar.
Artigo 85.º
Conduta no exterior do IPE
1.

No exterior do IPE, deve fazer-se acompanhar em todas as circunstâncias do
respetivo Cartão de Aluno e documento de identificação, tomando as precauções
necessárias para impedir o seu extravio ou roubo.

2.

Nos recintos ou transportes públicos, deve manter as deferências determinadas pelo
Regulamento de Continências e Honras Militares e na sociedade civil, em especial,
em relação a pessoas idosas e a deficientes.
Artigo 86.º
Conduta no interior do IPE

1.

Os alunos devem ser exigentes, para com o estado de apresentação das instalações
da 1.ª e 2.ª Secções, procurando, por isso, não prejudicar por qualquer forma o
estado de conservação dos edifícios e do material de aquartelamento, bem como, o
asseio dos pavimentos interiores e exteriores, devendo utilizar devidamente as
papeleiras e recipientes para o lixo.

2.

Os encargos com a substituição ou reparação de materiais de qualquer natureza,
fornecidos ou distribuídos aos alunos, ou por eles utilizados, que sejam partidos ou
inutilizados, são suportados pelos Encarregados de Educação dos alunos, mediante
reembolso ao IPE do respetivo valor, independentemente de ação disciplinar
adequada, em caso de incúria ou desleixo.

3.

Os excessos de linguagem, em particular proferidos ostensivamente em voz alta,
constituem manifestação inferior e incompatível, com a dignidade do aluno do IPE,
pelo que o seu uso não será tolerado.

4.

Não praticar qualquer atividade, que envolva risco para a segurança física, sem a
presença de um oficial instrutor ou docente.

5.

Sempre que for solicitado a apresentar-se a um superior hierárquico, a sua
aproximação deverá realizada em passo acelerado, quando não se encontrem na
proximidade.

6.

Relacionamento entre os Alunos:
a. O comportamento dos alunos do IPE, assim como, o seu relacionamento deve
orientar-se pelos princípios de conduta contidos no Código de Honra do Aluno do
IPE, os quais apelam à prática de sentimentos de Honra, do Dever, de Lealdade e
de hábitos de ordem e a correção e apontam para a necessidade de manterem
entre si, as melhores relações, fomentando a harmonia, a coesão e o espírito de
corpo;
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b. O relacionamento entre alunos e alunas, que ultrapasse, o quadro de normal
convivência e sã camaradagem, poderá originar situações perturbadoras da boa
harmonia, da coesão e do bom ambiente, que deve existir no CAl, e desse modo
colocar em causa o próprio rendimento escolar dos alunos envolvidos por esse
motivo, não é permitido aos(às) alunos(as) a prática de atitudes ou outras
manifestações que revelem um relacionamento afetivo de qualquer natureza,
entre si, para além da normal convivência, solidariedade e camaradagem que deve
existir, entre todos os alunos;
c. Os alunos não devem adotar entre si, em especial, se uniformizados,
comportamentos ou atitudes que sejam contrários à ética e às virtudes cívicas,
que devem caracterizar as relações entre alunos;
d. Nestas relações, não têm cabimento, e por isso estão interditas, quaisquer ações
que sejam atentatórias da dignidade humana, à integridade física, à moral e
psicológica dos alunos ou que prejudiquem o seu rendimento escolar.
Artigo 87.º
Conduta à entrada e saída de um superior numa dependência
1.

O primeiro aluno a avistar o superior, deverá dizer em voz alta, toma a posição de
sentido, e de modo, a ser ouvido por todos os outros alunos dá a seguinte voz
"Atenção, ao nosso... (posto do superior) ".

2.

Após a presente advertência, os restantes alunos levantam-se prontamente e
mantêm-se em silêncio.

3.

O aluno mais antigo presente dá a voz de "Sentido" solicitando autorização para
mandar "Descansar".

4.

À voz de "Descansar", de "continuar o serviço", "Sentar", ou outra qualquer ordem
dada pelo aluno mais graduado ou mais antigo, após a presente indicação do
superior, os alunos retomarão as suas atividades.
Artigo 88.º
Conduta nas aulas

1.

Comparecer obrigatoriamente a todas as atividades registadas no horário da turma.

2.

Aguardar, em boa ordem e compostura, no exterior da sala de aulas, até à chegada
do docente, tomando, à sua entrada, e à ordem do chefe de turma, a posição de
"Sentido" e aguardando a indicação de "Sentar".

3.

No caso do respetivo docente já se encontrar na sala, e após solicitada autorização
pelo chefe de turma, entrar e aguardar, em sentido junto aos respetivos lugares, que
o docente dê ordem de "Sentar".

4.

Nas situações previstas nos § n.º 2 e 3 do presente artigo, se estiver presente
qualquer Oficial da sua Cadeia de Comando, solicitar as respetivas autorizações a esse
Oficial.

Pág. 60 / 115

Regulamento Interno

5.

À ordem do Docente, arrumar adequadamente o lugar que ocupa para depois o Chefe
de Turma solicitar autorização e sair da sala de aula, com a conveniente compostura
e disciplina.

6.

Durante as aulas, observar e cumprir especialmente o seguinte:
a. Prestar a maior atenção às exposições, assim como, à realização dos trabalhos
práticos e de aplicação, mantendo a conveniente compostura e disciplina;
b. Não utilizar apontamentos, livros, jornais, revistas, telemóveis, equipamentos
eletrónicos ou qualquer outro tipo de documento, artigo ou equipamento, que
não esteja diretamente relacionado com a matéria e/ou assunto, que está a ser
tratado, devendo para o efeito estar devidamente autorizado pelo docente;
c. Evitar trocas de impressões com outros alunos, mesmo sobre matérias escolares,
a não ser quando devidamente autorizado pelo docente;
d. Ser portador de todo o material escolar necessário ao decurso da aula, que tenha
sido recomendado pelo docente;

7.

e. Proceder à limpeza do quadro, assim como, a arrumação do equipamento da sala
de aula, de acordo com as orientações do docente ou chefe de turma.
Durante as aulas síncronas, os alunos para além das regras acima descritas, devem
observar e cumprir as seguintes regras:
a. Não partilhar as credenciais ou link de acesso à aula;
b. Apresentar-se sempre fardado e aprumado;
c. Não fazer qualquer registo de imagem ou som, sem autorização do docente;
d. Manter a câmara ligada e o microfone ligado apenas quando indicado pelo
docente.
Artigo 89.º
Conduta nas provas de avaliação, nos exames e provas nacionais

1.

Nas provas de avaliação, o aluno do Instituto deve:
a. Ocupar o lugar que lhe for destinado na sala de aula;
b. Ser portador, apenas dos artigos estritamente necessários à execução da prova,
em conformidade com as instruções dadas pelo docente e/ou instrutor;
c. Colocar todos os artigos a utilizar em cima da carteira, não trocar impressões ou
conhecimentos, não realizar pedidos, materiais ou equipamentos, a outros alunos,
exceto se pontualmente autorizado pelo docente e/ou instrutor;
d. Não utilizar meios ilícitos ou fraudulentos, de qualquer outra natureza, na
execução da prova;
e. À ordem, e após o tempo destinado à execução da prova, terminar imediatamente
e aguardar a ordem para levantar e de saída.

2.

Para as provas e exames nacionais, o aluno do IPE deve:
a. Usar o uniforme de saída, ainda que se encontre em situação de férias ou no
último ano de curso no IPE;
b. Cumprir todas as normas emanadas pelo Júri Nacional de Exames.
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Artigo 90.º
Conduta nas formaturas
1.

Generalidades
a. As formaturas constituem-se como a imagem da referência do IPE, pelo que
devem decorrer de forma exemplar;
b. Os alunos do IPE nas formaturas devem estar no expoente máximo do aprumo e
da correção, através da sua postura, dos seus comportamentos e das atitudes;
c. Compete a toda a hierarquia garantir que os alunos se apresentem devidamente
uniformizados, não podendo ser permitida a entrada ou presença na mesma de
alunos indevidamente uniformizados ou equipados;
d. Os Alunos com funções de Comando ou de Chefia, são diretamente responsáveis
pela irrepreensível correção dos alunos em formatura, a pé firme ou em marcha,
assim como, pela sua perfeita compostura nas aulas ou nos locais de instrução,
antes da chegada do docente ou instrutor.

2.

Normas Gerais de Conduta formatura
a. Comparecer pontualmente a todas as formaturas para as quais, não esteja
dispensado, salvo por motivo de serviço, devidamente justificado, autorizado ou
determinado;
b. Apresentar-se sempre devidamente uniformizado, ataviado e com a barba feita
(incluindo com a 1ª refeição tomada);
c. Manter nas formaturas, uma atitude firme e correta, cumprindo as ordens e
instruções relativas ao serviço, que lhe forem transmitidas pelos seus superiores
hierárquicos e pelos alunos, em funções de comando ou chefia;
d. Deve deslocar-se para o local de formatura, antes da hora prevista para a
formatura, no local designado e tomar o lugar na mesma ao toque ou à ordem;
e. Após o toque ou ordem de formar, todos os deslocamentos individuais devem ser
realizados em passo acelerado;
f. Quando, por motivo de serviço determinado, autorizado ou justificado, não for
possível estar presente nas formaturas de refeição, deve comunicar o facto, em
tempo oportuno, ao Graduado de Dia (ou Aluno de Dia), para efeitos de controlo
da distribuição da alimentação;
g. Sob o ponto de vista de apresentação e do aprumo militar, a formatura da 2ª
refeição constitui-se como a formatura de serviço diário mais importante,
representando a imagem, do sentido de disciplina e de responsabilidade dos
alunos.

3.

Formaturas especiais (exames, visitas, missões de estudo, etc.)
a. Aquando da realização dos exames nacionais, os alunos devem estar junto da sala
ou do local onde realiza a prova trinta (30) minutos antes da hora marcada dos
exames, devendo o chefe de turma, ou aluno mais antigo, comunicar ao respetivo
docente, que os alunos estão prontos a entrar;
b. Em visitas e missões de estudo, apresentar-se à hora e no local previamente
indicado, devendo o chefe de turma registar as eventuais faltas;
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c. Nestas formaturas especiais, deve o aluno fazer uso do uniforme superiormente
determinado.
Artigo 91.º
Conduta no refeitório
1.

Ao entrar no refeitório, ocupar rapidamente o seu lugar, tomar a posição de "sentido"
e, independentemente de qualquer ordem, passar à posição de "descansar" e “à
Vontade”.

2.

Quando for dada a indicação para se completar mesas o aluno deve deslocar-se
rapidamente e em silêncio, após ordem do Graduado de Dia, ocupar os lugares
disponíveis nas mesas indicadas.

3.

Aguardar, no mais rigoroso silêncio, a voz de "sentido" e de "sentar" dada pelo Aluno
mais graduado ou mais antigo, após a autorização do militar mais antigo.

4.

Conservar durante toda a refeição, um porte digno, sem criar distúrbios.

5.

Em momento algum os alunos poderão pedir a outros alunos para se levantarem a
fim de satisfazer os seus pedidos. Para o efeito, as questões devem ser colocadas,
exclusivamente aos funcionários do refeitório.

6.

Não se levantar ou abandonar o seu lugar, salvo nos seguintes casos:
a. Na qualidade de Chefe de Mesa, para se dirigir ao seu Comandante de Companhia
Aluno;
b. O Comandante de Companhia Aluno, para se dirigir a qualquer aluno da sua
Companhia ou ao Graduado de Dia;
c. O Aluno de Dia ou Aluno Graduado de Dia, em cumprimento de ordens do
Graduado de Dia;

7.

d. Para se dirigir às suas mesas de apoio, no sentido de aceder a artigos que se
encontram expostos (molhos, saladas, etc.).
Quando terminada a refeição, levantar sem arrastar as cadeiras ou fazer outros
ruídos anormais, arrumar as cadeiras e aguardar na posição de "à vontade" que o
Chefe de Mesa solicite autorização para se retirarem.

8.

O Chefe de Mesa solicita autorização ao Aluno Graduado de Dia, que de imediato
solicita ao Comandante de Batalhão Aluno. Este pede autorização ao Oficial mais
antigo do CAl, que esteja presente, procedendo-se posteriormente à informação
descendente, até ao Chefe de Mesa.

9.

Finda a refeição e, após a ordem de "Destroçar", sair do refeitório de forma ordeira.

10.

Quando, por razões de serviço se iniciar a refeição antes do horário previsto, deve
interromper a refeição e levantar-se à entrada dos restantes alunos, aguardando em
silêncio a voz de "Sentar".

11.

Não levar telemóvel para o refeitório ou outros equipamentos eletrónicos.

12.

Não retirar do refeitório quaisquer alimentos, para os quais não esteja superiormente
autorizado.

13.

Só estão autorizados transportar alimentos próprios, durante a 1ª refeição (e.g.:
cereais, suplementos alimentares, etc.).
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14.

Não participar na refeição, quando dela se encontrar dispensado, salvo se
superiormente autorizado pelo Graduado de Dia, o que deve ser solicitado, no
mínimo com trinta minutos de antecedência, em relação ao respetivo horário; o
Graduado de Dia deverá comunicar a concessão desta autorização à Companhia a
que o Aluno pertença.

15.

Solicitar previamente a conveniente autorização do Graduado de Dia quando, por
motivo imperioso ou imprevisto, tenha de fazer uso, durante a refeição, de uniforme
diferente do determinado (Uniforme de Serviço Interno).
Artigo 92.º
Conduta nos quartos/camaratas/vestiários

1.

Conduzir-se com a maior correção e compostura, tendo em atenção que os
quartos/camaratas são também locais de estudo, e que é da sua exclusiva
responsabilidade o estado de apresentação dos mesmos, assim como, os leitos das
camas e arrumação dos artigos nos locais, que forem determinados.

2.

Renovar periodicamente a roupa da cama, no mínimo semanalmente.

3.

Imediatamente após a alvorada, colocar a almofada aos pés da cama e o resto da
roupa puxada para trás, dobrada em quatro.

4.

Fazer a cama até ao toque da formatura de início dos trabalhos (exceto aos sábados,
domingos e feriados em que pode ser realizada até às 12H00), mantendo-a impecável
até ao momento de deitar, após o toque de recolher.

5.

Não permanecer deitado, entre os toques de alvorada e o de recolher, em períodos
de atividades escolares, com exceção:
a. Dias de atividade reduzida, em que podem permanecer deitados até às 11H45 (se
estiver dispensado da 1ª refeição);
b. Quando por força da atividade curricular, não lhe for possível descansar nos
horários permitidos, mediante autorização do Comandante da Companhia.

6.

Não conservar nos quartos/camaratas/vestiários artigos, que pela sua natureza
ponham em causa normas de higiene, segurança e de ética.

7.

A colocação nos quartos/camaratas/vestiários de artigos particulares deve ser
precedida de uma pretensão ao Comandante de Companhia devidamente justificada,
caso contrário o Instituto, não se responsabilizará por nenhum artigo furtado ou
desaparecido.

8.

Não modificar, por qualquer forma, a distribuição e disposição dos artigos de material
de aquartelamento.

9.

Manter a conveniente limpeza do quarto/camarata/vestiário e demais instalações do
internato, não fazendo uso de tinta ou pomada para o calçado dentro dos quartos,
utilizando convenientemente as sapateiras individuais.

10.

Não entrar em quartos/camaratas/vestiários alheios, sem que neles estejam
presentes alunos responsáveis pelos mesmos.

11.

O comportamento no interior dos quartos/camaratas deve ser de modo, a não
prejudicar o estudo, assim como, o descanso dos restantes alunos.
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12.

Não realizar reuniões, jogos de azar ou quaisquer outras atividades que perturbem a
disciplina, a ordem e o ambiente de serenidade, que colidam com outras normas de
serviço interno ou que causem prejuízos a terceiros.

13.

A responsabilidade pela segurança dos artigos pessoais é do próprio aluno, pelo que,
não deve deixar nenhum artigo fora dos armários, mantendo-os sempre trancados.

14.

Não assomar ou permanecer junto às janelas do internato, ou transitar no exterior
do internato, sem estar devidamente uniformizado.

15.

No interior do internato não circular nu ou fazendo apenas uso de roupa interior,
pelo que, nos deslocamentos para os banhos é obrigatória a utilização de roupão.

16.

Manter informado o Aluno Chefe de Quarto, sobre as deficiências que detetar nos
mesmos.

17.

Não deixar luzes acesas, sempre que se ausentar do quarto/camarata/vestiário.
Artigo 93.º
Conduta na revista aos quartos/camaratas/vestiários

1.
2.

3.
4.

À ordem, de formar no alinhamento dos “Pés” da cama, à esquerda das mesmas,
tomando depois a posição "descansar" e “à vontade”.
Quando da aproximação da entidade que passa revista, tomar a posição de "sentido"
à ordem do aluno chefe de quarto/camarata, o qual, presta continência e informa:
"Quarto/Camarata pronto para revista".
Terminada a revista ao quarto/camarata, após obtida autorização, tomar, à ordem
do aluno chefe de quarto/camarata, a posição de "descansar" e “à vontade”.
Aguardar no interior do quarto/camarata, e na posição de "descansar", até à
indicação de final de revista.
Artigo 94.º
Conduta na Sala de Estudo

1.
2.
3.

4.

À hora estabelecida, formar junto à porta da sala de estudo, sendo portador, de todo
o material escolar necessário ao estudo e aguardar que seja feita a chamada.
À ordem, entrar e ocupar o lugar que lhe está atribuído, mantendo uma atitude correta
onde prevaleça o silêncio e que potencie um ambiente propício ao estudo .
Estudar e realizar os trabalhos de casa, caso se pretenda colocar alguma questão,
levantar o braço no ar e aguardar pelo Graduado de Serviço que se encontra a
supervisionar o estudo.
No final do estudo, sair da sala de acordo com as indicações do Graduado de Serviço.
Artigo 95.º
Conduta nas salas de convívio dos alunos

1.

Fomentar o gosto pelas salas, como espaços de convívio e de utilização comum.
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2.

3.
4.
5.

Primar pela boa apresentação das salas, cultivar um ambiente digno, nos aspetos
cívico, social e de camaradagem, sem esquecer as deferências para com os
convidados e os camaradas mais graduados ou mais antigos.
Não modificar, por qualquer forma, a distribuição e a disposição dos artigos
existentes.
Utilizar com o maior cuidado o equipamento e mobiliário atribuído à Sala, não sendo
permitido retirar qualquer material da sala.
Utilizar os equipamentos única e exclusivamente para os fins a que se destinam,
dentro das respetivas salas.
Artigo 96.º
Conduta nas relações com oficiais, sargentos, praças e civis

O aluno nas relações com oficiais, sargentos, praças e civis deve:
1.

2.

Manter a maior correção, no relacionamento com todo o pessoal do IPE, praticando
as deferências em uso na sociedade civil, tomando uma atitude correta nas relações
com Oficiais, Docentes, Sargentos, Praças e Pessoal Civil, usando sempre uma
linguagem sóbria e comedida, por forma a evitar excessos de confiança geradores de
indisciplina;
Atender às indicações que lhes forem cometidas pelos responsáveis dos diferentes
serviços, na medida em que estas resultam de ordens superiores, sendo da sua
responsabilidade o cumprimento das mesmas.
Artigo 97.º
Conduta nos deslocamentos para a 2ª Secção

1.

2.
3.

Os alunos do Ensino Básico, quando for necessário a deslocação para a 2ª Secção,
devem ser sempre acompanhados por militares ou por docentes. Quando autorizado,
os alunos graduados também podem acompanhar os alunos mais novos.
Os alunos do Secundário devem evitar deslocar-se de forma isolada entre seções,
devendo sempre procurar outros alunos para os acompanhar.
Os alunos que têm de se deslocar para a 2ª Secção deverão ter em atenção os seguintes
aspetos:
a. Andar devidamente uniformizados, demonstrando orgulho em ser alunos do
Instituto, perante as pessoas com quem se cruzem, dignificando a imagem do aluno
do Instituto;
b. Utilizar unicamente, o percurso superiormente definido;
c. Não utilizar viaturas particulares no deslocamento;
d. Não parar em cafés, lojas ou outros locais;
e. Ter em atenção ao trânsito e as regras do código da estrada para peões, como por
exemplo: atravessar a estrada na passadeira, esperar pelo sinal verde, para os peões
para passar, não saltar muros ou outro tipo de obstáculos urbanos, entre outras
recomendações.
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Artigo 98.º
Conduta nas viaturas militares
1.

No interior de uma viatura militar, os alunos devem comportar-se de forma
irrepreensível perante todas as pessoas, que observem a sua passagem.

2.

Em todos as deslocações, é obrigatório o uso do cinto de segurança, bem como, a
todos os outros ocupantes.

3.

As condições de higiene e limpeza no início do transporte devem ser as mesmas no
final da deslocação, caso contrário, o condutor deverá alertar o aluno mais antigo, de
forma a limpar a viatura, após o que, deve informar o respetivo Comandante de
Companhia.
SECÇÃO IX
Serviço Diário dos Alunos
Artigo 99.º
Aluno Graduado de Dia ao Batalhão Escolar

1.

O Aluno Graduado de Dia ao Batalhão, é nomeado por escala na Secretaria do Corpo
de Alunos fazendo uso do distintivo de braçal de cor Azul.

2.

O Aluno Graduado de Dia ao Batalhão, não pode alegar a nenhum docente ou
instrutor que a sua falta de presença, ou de atraso às atividades escolares se deve a
motivos de serviço.

3.

O Aluno Graduado de Dia ao Batalhão não se pode ausentar do IPE tendo como
deveres, os seguintes:
a. Apresentar-se ao Graduado de Dia, assim que possível, recebendo deste as
instruções respeitantes ao serviço e dados sobre a situação do pessoal do Batalhão
de Alunos;
b. Receber a apresentação dos Alunos de Dia às companhias, na primeira
oportunidade;
c. Não se fazer substituir no serviço, por outro aluno, salvo se devidamente
autorizado pelo seu Comandante de Companhia ou Graduado de Dia, após o final
do horário letivo;
d. Recolher dos Alunos de Dia as minutas de faltas nas formaturas e nas refeições,
relacionando os alunos convalescentes e não integrados nas mesmas;
e. Presidir à formatura dos alunos externos, supervisionando a sua saída;
f. Rondar a área do internato, dando especial atenção, às luzes ligadas e às torneiras
desnecessariamente abertas e à limpeza das instalações e dependências;
g. No final do serviço, elaborar e entregar até ao almoço do dia em que termina o
serviço, na Secretaria do Corpo de Alunos, um relatório de ocorrências e
deficiências;
h. Durante o período de abertura da sala de estudo, permanece na mesma, impondo
a compostura e as melhores condições de estudo.
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Artigo 100.º
Aluno de Dia à Companhia
1.

O Aluno de Dia à Companhia é nomeado por escala pela respetiva Companhia e usa
como distintivo um braçal de cor branca para a 1ª Companhia de Alunos, de cor azul
para a 2ª Companhia de Alunos, de cor verde para a 3ª Companhia de Alunos e de
cor vermelha para a 4ª Companhia de Alunos.

2.

Este serviço está designado só para os períodos de atividade normal do IPE.

3.

O Aluno de Dia tem como deveres específicos os seguintes:
a. Apresentar-se ao Comandante de Companhia, assim que possível, recebendo
deste as instruções respeitantes ao serviço e dados sobre a situação do pessoal da
sua Companhia;
b. Apresentar-se ao Aluno Graduado de Dia ao Batalhão, na primeira oportunidade,
recebendo deste as instruções respeitantes ao serviço e dados sobre a situação
geral do Batalhão de Alunos;
c. Entre as 12H40 e as 13H00, apresentar-se ao Graduado de Dia ao CAl, recebendo
deste instruções sobre o serviço que lhe compete;
d. Não se fazer substituir no serviço por outro aluno, salvo se devidamente
autorizado pelo seu Comandante de Companhia ou Graduado de Dia após o final
do horário letivo;
e. No final do serviço, elaborar e entregar um relatório de ocorrências e deficiências,
ao Comandante da Companhia;
Artigo 101.º
Trocas de serviço

1.

Qualquer troca de serviço deve ser solicitada ao Comandante de Companhia, através
de impresso próprio, com a antecedência mínima de 48 horas.

2.

Os alunos que se encontrem privados de dispensas ou a cumprir penas disciplinares,
não podem aceitar trocas de serviço.
Artigo 102.º
Horário de Serviço Interno

O Horário de Serviço Interno é aprovado pelo Diretor do Instituto e publicado em OS e
disponibilizado no site do IPE.
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SECÇÃO X
Comportamento
Artigo 103.º
Classificação de comportamento
1.

O comportamento dos alunos é analisado continuamente e classificado em cada
semestre escolar.

2.

A classificação deve traduzir o resultado da sua conduta em todas as atividades da
vida no Instituto e é expressa, em termos qualitativos, pelas seguintes classes:
a. Muito bom;
b. Bom;
c. Suficiente;
d. Medíocre;
e. Mau.
Artigo 104.º
Atribuição da classe de comportamento

1.

Todos os novos alunos iniciam o ano letivo na classe de comportamento “Bom”.

2.

As punições aplicadas aos alunos, assim como a sua conduta diária no interior do
Instituto, são determinantes na atribuição da classe de comportamento, em cada
momento de avaliação.

3.

A classificação de comportamento é da responsabilidade dos Comandantes de
Companhia, ouvido o Conselho de Turma de Avaliação, no final de cada semestre.

4.

A classificação atribuída no final do ano letivo deve refletir o comportamento
demonstrado pelo aluno ao longo de todo o ano letivo.
Artigo 105.º
Transição de classe de comportamento

1.

As medidas disciplinares aplicadas aos alunos influenciam a classificação de
comportamento, determinando a descida de classe em função da medida aplicada.

2.

O regime de transição de classes de comportamento:
a. Ao aluno que seja aplicada a medida disciplinar sancionatória de repreensão
agravada, baixa uma classe de comportamento;
b. Ao aluno que seja aplicada a medida disciplinar até 4 (quatro) dias de suspensão
de frequência de escola (inclusive), baixa 2 (duas) classes de comportamento;
c. Ao aluno que seja aplicada a medida disciplinar igual ou superior a 5 (cinco) dias
de suspensão de frequência de escola, baixa para a classe de comportamento
“Mau”, independentemente da classe de comportamento em que se encontrava
antes da aplicação da medida disciplinar.
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CAPÍTULO IV
REGIME DE FUNCIONAMENTO E ORIENTAÇÕES DE NATUREZA EDUCATIVA
NORMAS GERAIS

SECÇÃO I
Regime de Funcionamento
Artigo 106.º
Horário e plano de atividades
1.

Os alunos do IPE realizam várias atividades fora do horário estabelecido,
nomeadamente:
a. Visitas de estudo - Por visitas de estudo entendem-se todas as atividades
curriculares que, programadas pelos docentes, se realizam fora do espaço escolar,
adequadas à gestão do programa de cada disciplina, constituindo estratégias de
ensino e experiências de aprendizagem relevantes e enriquecedoras, pelo que são
de caráter obrigatório;
b. Atividades de Complemento Curricular - O IPE coloca ainda à disposição dos seus
alunos um conjunto de Atividades de Complemento Curricular de âmbito cultural
e desportivo, orientadas por um Coordenador, nomeado pela Direção;

2.

c. Atividades extraescolares - Os alunos do IPE poderão ser envolvidos em atividades
extraescolares, fora do Instituto, com caráter obrigatório, em representação da
Instituição, independentemente do horário escolar aprovado, podendo estas
englobar fins-de-semana ou períodos do mesmo.
O Plano Anual das Atividades Escolares é divulgado em OS do IPE e publicado no site
oficial do Instituto, no início de cada ano letivo, estando sujeito aos ajustamentos que
permitam a sua concretização.
Artigo 107.º
Início e fim de cada tempo letivo

1.
2.
3.
4.

5.

O início e o fim de cada tempo letivo são sinalizados por um toque de campainha.
Ao toque de entrada, docentes e discentes deverão dirigir-se, imediatamente, para
as respetivas salas.
Os procedimentos de entrada e de saída das aulas, são regulados em Norma de
Execução Permanente específica para o efeito.
No final de cada tempo letivo, os docentes devem autorizar a saída dos alunos. Os
docentes são sempre os primeiros a entrar e os últimos a sair da sala de aula,
devendo, neste último caso, verificar se a sala fica arrumada, limpa e a porta fechada.
As aulas não devem ser interrompidas, devendo os alunos permanecer no interior
das mesmas, durante todo o período de lecionação, exceto por motivo de força maior
ou nos termos previstos no número seguinte.
Pág. 70 / 115

Regulamento Interno

6.

O Diretor, o Coordenador Pedagógico e outras entidades com responsabilidades de
avaliação interna, podem, no âmbito das suas atribuições, quando assim o
entenderem, assistir às aulas, procurando não perturbar o seu regular
funcionamento.
Artigo 108.º
Material escolar e equipamentos eletrónicos em sala de aula

1.
2.
3.
4.

5.
6.

É obrigação do Encarregado de Educação zelar para que o seu educando possua todo
o material necessário para a frequência do Instituto.
O aluno deve fazer-se acompanhar do material necessário em todas as aulas.
É da inteira responsabilidade do aluno, a manutenção em perfeitas condições de
utilização do material à sua guarda.
Não é permitido, em circunstância alguma, utilizar ou manter operativos os meios
eletrónicos pessoais (Computador, telemóveis, leitores de música, ou outros
dispositivos eletrónicos) dentro das salas de aula e demais locais onde decorram
atividades letivas, de estudo ou similares, exceto quando devidamente autorizados.
O uso do computador e da internet livre está condicionado aos sites e programas
devidamente estabelecidos pelo docente durante o decurso da sua aula.
O incumprimento do referido nos números anteriores será objeto de análise e/ou
sancionamento por parte das diferentes estruturas do IPE.
SECÇÃO II
Assiduidade e Exclusão
Artigo 109.º
Provas de Avaliação Escrita

Para além das Provas de Aferição, das Provas Finais do Ensino Básico, dos Exames Finais
Nacionais e das Provas de Aptidão Profissional realizadas no âmbito da avaliação externa,
de acordo com o respetivo ciclo e nível de ensino, todos os alunos estão obrigados a realizar
as Provas de Avaliação Escritas (testes de avaliação escrita), ao longo do ano letivo, nas
condições seguintes:
1.
Os testes escritos são um dos instrumentos da avaliação sumativa interna dos alunos
e que, de acordo com os critérios de avaliação definidos para cada disciplina ou
módulo, contribuem para atribuição de uma classificação no final de cada semestre
letivo ou à atribuição da classificação final de um módulo.
2.

A marcação das datas dos testes obedece ao seguinte:
a. É efetuada em impresso próprio;
b. Cada docente propõe as datas dos testes da(s) disciplina(s) ou módulos que
leciona:
(1) Para o 1.º semestre, no início do ano letivo ou nas primeiras reuniões de
Conselho de Turma;
(2)

Para o 2.º semestre, nas reuniões de avaliação do final do 1.º semestre;
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(3)

No Ensino Básico, não é permitida a realização de testes na última semana
de aulas de cada semestre.
c. Não deverá ser marcado mais do que um teste por dia, nunca excedendo o limite
de dois testes quando tal situação, por motivos justificados, seja imperiosa;
d. Por semana não deverão ser marcados mais do que três elementos de avaliação.
A marcação de mais algum teste carece da autorização do Coordenador
Pedagógico;
e. Deverá proceder-se à marcação de testes em coordenação e de acordo com as
datas de realização de visitas de estudo, semana do PAFC, conferências, eventos
desportivos internos/externos, ou outros já previstos no calendário escolar do
respetivo ano letivo, no sentido de evitar sobreposições.
3.

Consolidação do calendário de testes:
a. Cada Diretor de Ciclo/Curso analisa o calendário de testes proposto para cada
turma, introduz os ajustamentos considerados necessários e entrega-o ao
Coordenador Pedagógico;
b. O Coordenador Pedagógico submete o calendário à apreciação do Diretor para
posterior publicação em OS e no site do IPE;
c. Posteriormente, o Diretor de Turma afixa o calendário publicado em OS na sala de
aula da turma;
d. Depois de publicado o calendário em OS, cada docente procede à marcação das
datas dos seus testes na plataforma de gestão escolar;

4.

e. Sempre que, por motivo de força maior, seja necessário proceder à alteração da
data aprovada para a realização de um teste, com exceção para os casos em que
haja sobreposição com eventos oficiais inopinados, o docente deverá apresentar
ao Coordenador de Ciclo/Diretor de Curso a fundamentação e a proposta de nova
data para a sua realização. Este submete-as à apreciação do Coordenador
Pedagógico.
Elaboração dos testes:
a. Os enunciados são elaborados em formato digital e em modelo próprio, devendo
incluir as cotações de cada pergunta;
b. Todos os testes escritos devem ser cotados de acordo com as seguintes escalas de
classificação:
(1) Ensino Básico, escala de 0% a 100%;

5.

(2) Ensino Secundário, escala de 0 a 200 pontos.
c. No caso dos testes cuja resolução não seja feita no próprio enunciado deverão ser
utilizadas folhas normalizadas.
Correção dos testes:
a. No Ensino Básico, a classificação dos testes é expressa em termos quantitativos,
podendo o docente fazer a respetiva conversão para a escala qualitativa, de
acordo com os seguintes intervalos:
[0, 20[ Fraco
[20, 50[ Não Satisfaz
[50, 60[ Satisfaz Pouco
[60, 70[ Satisfaz
[70, 90[ Satisfaz Bem
[90, 100] Satisfaz Muito Bem
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b. No Ensino Secundário, a classificação dos testes é expressa em termos
quantitativos, podendo o docente fazer a respetiva conversão para uma escala
qualitativa, de acordo com os seguintes intervalos:
[0, 40[ Fraco
[40, 100[ Não Satisfaz
[100, 120[ Satisfaz Pouco
[120, 140[ Satisfaz
[140, 180[ Satisfaz Bem
[180, 200] Satisfaz Muito Bem
b. Os testes são classificados e entregues aos alunos no prazo máximo de dez dias
úteis após a data da sua realização;
c. No dia da entrega dos testes aos alunos, deverá ser feita a respetiva correção;

6.

d. No Ensino Básico cada aluno deverá mostrar ao docente o teste assinado pelo seu
Encarregado de Educação, devendo ser alertado o Diretor de Turma para as
situações em que tal não se verifique.
Outros Procedimentos:
a. O docente, após a aplicação do teste, envia por e-mail o enunciado ao respetivo
Delegado de Grupo;
b. Logo após a entrega dos testes aos alunos, o docente lança as classificações na
Plataforma de Gestão Escolar;
c. Nesse mesmo período envia as classificações extraídas da plataforma digital para
o Diretor de Turma, Coordenador de Ciclo/Diretor de Curso e Comandante de
Companhia, respetivos;
d. O Comandante de Companhia envia posteriormente as pautas para o Diretor.
Artigo 110.º
Justiça e Credibilidade na Avaliação da Aprendizagem

1.

2.

Os critérios gerais de avaliação no IPE1 baseiam-se nos termos do previsto no
Decreto Lei nº 55/2018, de 6 de julho, que estabelece os princípios orientadores da
conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de forma a que o aluno
consiga adquirir e desenvolver os conhecimentos, capacidades e atitudes,
permitindo-lhe alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à saída da
Escolaridade Obrigatória.
O aluno tem direito a ser avaliado com equidade e transparência, neste sentido:
a. Quando um aluno comete ou tenta cometer, inequivocamente, qualquer fraude,
a sua prova (ou outro instrumento de avaliação) é anulada, ou seja, tem
classificação zero;
b. Quando um aluno é corresponsável, inequivocamente, por qualquer fraude que
outro cometa, a sua prova (ou outro instrumento de avaliação) é também anulada,
ou seja, tem classificação zero;
c. Quando se verificar qualquer situação mencionada nas duas alíneas anteriores, o
docente elabora a respetiva participação da ocorrência;

1

c.f. documento próprio designado por Critérios de Avaliação respeitante ao ano letivo em vigor, sendo que
este documento se encontra disponível no site do IPE/Serviço Escolar.
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3.

4.

5.

6.

d. Tem direito a tomar conhecimento dos critérios específicos de classificação da
avaliação.
O reconhecimento oficial do ensino ministrado no Instituto, com a atribuição de
paralelismo pedagógico aos vários graus de ensino, confere aos nossos alunos todos
os direitos e deveres consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo.
A avaliação externa é da responsabilidade do Ministério da Educação e tem por
objetivo contribuir para a homogeneidade nacional das classificações dos vários tipos
de ensino.
O aluno tem direito a ser esclarecido sobre dúvidas que se lhe apresentem,
relativamente à avaliação das suas aprendizagens, primeiro pelos docentes e, depois,
se necessário, pelo Diretor de Turma, sem prejuízo da possibilidade de pedido de
revisão da classificação no final do ano letivo, conforme legislação em vigor do
Ministério da Educação.
A IMM é obrigatória, pese embora não condicione a transição de ano. (Ponto 12 do
Despacho Conjunto 275/2006, de 6 de março, do Ministro da Defesa Nacional e do
Ministro da Educação, publicado no Diário da República – II Série, N.º 58 de 22 de
março de 2006).
Artigo 111.º
Classificações dos Alunos

1.
2.
3.

No final de cada semestre são afixadas, na 1.ª Secção, pautas com as classificações
dos alunos.
As classificações são transmitidas aos Encarregados de Educação em reunião com o
Diretor de Turma ou pelo meio mais expedito.
No 1.º e 2.º semestres serão igualmente fornecidas informações intercalares de
caráter qualitativo.
Artigo 112.º
Comunicação de informações e dos resultados das avaliações escolares

1.
2.

3.
4.

5.

No final de cada semestre, após a realização do conselho de avaliação, são afixadas
as pautas com as classificações dos alunos.
Para além desta publicitação, os Encarregados de Educação recebem uma
informação com as referidas classificações e uma síntese descritiva, da
responsabilidade do Conselho de Turma.
No 1.º e 2.º semestres, são igualmente comunicadas, pelo meio mais expedito, as
informações intermédias.
Os Diretores de Turma, em coordenação com os Comandantes de Companhia,
promoverão, após as reuniões de avaliação (exceto na última reunião do ano letivo),
uma reunião com os Encarregados de Educação dos alunos, em data e hora a definir
em OS.
Independentemente do referido na alínea anterior, os Diretores de Turma e/ou os
Comandantes de Companhia solicitam, sempre que considerem oportuno, a
presença do Encarregado de Educação no IPE.
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6.

Os Encarregados de Educação serão igualmente informados de todos os eventos e
ocorrências que envolvam o seu educando, como previsto neste regulamento ou
quando a Direção o entenda necessário.
Artigo 113.º
Revisão dos resultados da avaliação escolar

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

As decisões decorrentes da avaliação das aprendizagens de um aluno, findo o ano
letivo, podem ser objeto de um pedido de revisão, devidamente fundamentado e
cumprindo os preceitos legais, dirigido pelo respetivo Encarregado de Educação ao
Diretor do Instituto, no prazo de três dias úteis a contar da data de afixação das
pautas (conforme legislação em vigor).
Os requerimentos recebidos depois de expirado o prazo fixado, bem como os que
não estiverem fundamentados, serão liminarmente indeferidos.
Caso se considere que o documento apresentado cumpre todos os requisitos legais
e está devidamente sustentado e fundamentado, o Conselho de Turma, nos 2.º e 3.º
Ciclos, reunirá extraordinariamente, por convocatória do Coordenador Pedagógico,
no prazo de cinco dias úteis após a receção do pedido de reapreciação, procedendo
à análise do mesmo, com base em todos os documentos relevantes para o efeito, e
toma uma decisão que pode confirmar ou modificar a avaliação inicial, elaborando
um relatório pormenorizado que deve integrar a ata da reunião.
Sempre que o Conselho de Turma mantenha a sua deliberação, o processo aberto
pelo pedido de revisão pode ser enviado pelo Diretor do IPE ao Conselho Pedagógico
para emissão de parecer prévio à decisão final.
Da decisão do Diretor e respetiva fundamentação é dado conhecimento ao
Encarregado de Educação, através de carta registada com aviso de receção, no prazo
máximo de 30 dias úteis, contados a partir da data da receção do pedido de revisão.
O Encarregado de Educação pode ainda, se assim o entender, no prazo de cinco dias
úteis após a data de receção da resposta ao pedido de revisão, interpor recurso
hierárquico para o Diretor de Educação, quando o mesmo for baseado em vício de
forma existente no processo.
Da decisão do recurso hierárquico não cabe qualquer outra forma de impugnação
administrativa.
NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS CURSOS PROFISSIONAIS

SECÇÃO I
Normas Específicas para Cursos Profissionais
Artigo 114.º
Âmbito
1.

Os Cursos Profissionais constituem uma modalidade de ensino de nível secundário e
destinam-se aos alunos que concluíram o 9.º ano de escolaridade ou uma formação
equivalente.
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2.

A conclusão de um Curso Profissional permite a obtenção do 12.º ano e a respetiva
certificação profissional, conferindo o nível 4 de qualificação do QNQ, o que
possibilita:
a. A inserção no mercado de trabalho.
b. O prosseguimento dos estudos pós-secundários;
Artigo 115.º
Componentes de Formação
1. Os Cursos Profissionais têm uma estrutura curricular organizada por módulos.
2. O plano de estudos compreende três componentes de formação:
a. Sociocultural;
b. Científica;
c. Técnica.

3.

A componente técnica inclui, obrigatoriamente, a FCT que visa a aquisição e o
desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes
para a qualificação profissional a adquirir.

4.

Estes cursos culminam com a apresentação de um projeto, designado por Prova de
Aptidão Profissional (PAP), no qual serão demonstradas as competências e saberes
desenvolvidos ao longo da formação.

5.

No IPE é proporcionado ao aluno que assim o desejar, mediante as regras definidas
nas presentes Normas, um reforço do conteúdo programático a um conjunto de
disciplinas específicas de acesso ao ensino superior, sujeitas a exame nacional, com
a finalidade de garantir a lecionação das matérias que não fazem parte dos currículos
dos Cursos Profissionais.
Artigo 116.º
Coordenação dos Cursos Profissionais

1.

A coordenação dos Cursos Profissionais compete ao Serviço Escolar.

2.

As atribuições e competências dos restantes órgãos dos Cursos Profissionais estão
descritas na parte prevista para o Serviço Escolar.
Artigo 118.º
Docentes/Formadores

Ao docente/formador compete:
1.
Elaborar as planificações modulares anuais e módulo a módulo, respeitando os
programas publicados pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino
Profissional (ANQEP) e a estrutura curricular dos cursos;
2.

Elaborar, sempre que necessário, os materiais pedagógicos para apoio à lecionação
dos conteúdos programáticos;

3.

Elaborar planos de recuperação, para os alunos que apresentem maiores
dificuldades;
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4.

Esclarecer os alunos sobre os objetivos a alcançar na sua disciplina e em cada módulo,
assim como dos critérios de avaliação;

5.

Organizar e proporcionar a avaliação sumativa de cada módulo;

6.

Registar sequencialmente, na plataforma de gestão escolar, os sumários, as faltas e
as ocorrências disciplinares verificadas pelos alunos;

7.

Cumprir integralmente o número de horas/tempos destinados à lecionação dos
respetivos módulos no correspondente ano de formação;

8.

Comunicar antecipadamente ao Diretor de Curso, a intenção de faltar às aulas
(sempre que necessite de faltar é permitido fazer uma permuta, com um membro do
conselho de turma);

9.

Repor a(s) aula(s) em falta, de preferência, com a maior brevidade possível;

10.

Elaborar a grelha de avaliação modular da disciplina, logo que o módulo esteja
finalizado;

11.

Preencher as grelhas de avaliação modular, referentes a cada módulo realizado pelos
alunos para apresentar nos respetivos conselhos de turma de avaliação;

12.

Elaborar Planos de Recuperação, das aulas não assistidas através da realização de
uma das seguintes hipóteses: prova de aferição de conteúdo; trabalho teórico;
trabalho prático ou trabalho teórico/prático;

13.

Elaborar Planos de Recuperação para a realização das provas de avaliação
extraordinária, para os alunos que evidenciaram dificuldades na aprendizagem dos
módulos aquando da primeira avaliação, assegurar nos momentos superiormente
autorizados, a avaliação dos alunos com módulos em atraso;

14.

Requisitar o material necessário ao bom funcionamento da disciplina.
SECÇÃO II
Regime de Funcionamento
Artigo 119.º
Frequência e Assiduidade

1.

O caráter profissional dos cursos e a dupla certificação, a que está sujeito, obriga o
aluno a frequentar um número de horas que nunca poderá ser inferior:
a. A 90% da carga horária de cada módulo de cada disciplina;
b. A 95% da carga horária total da Formação em Contexto de Trabalho;

2.

Para efeitos de contabilização, registo ou justificação das faltas, será considerado o
segmento letivo de 60 minutos.

3.

Em situações excecionais, pode o aluno faltar nos termos do artigo 155.º do presente
regulamento interno.
Artigo 120.º
Reposição das aulas

1.

As aulas previstas e não lecionadas pelos docentes são recuperadas através de:
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a. Recuperação de horas, ou seja, prolongamento das atividades até ao
cumprimento do número total de horas de formação estabelecidas;
b. Permuta entre docentes;
c. Trabalho autónomo realizado pelos alunos sob orientação do respetivo docente.
2.

A gestão da compensação das horas em falta, deve ser planeada em reunião com o
Diretor do respetivo curso, sendo posteriormente comunicada ao Coordenador
Pedagógico do Serviço Escolar e aos respetivos Encarregados de Educação.

3.

Quando a reposição é feita nos termos da alínea b) do n.º 1, as faltas devem ser
marcadas e posteriormente justificadas.
Artigo 121.º
Visitas de Estudo

1.

As visitas de estudo e os respetivos objetivos fazem parte do plano de atividades.

2.

As horas efetivas destas atividades convertem-se em tempos letivos.

3.

Para o acompanhamento dos alunos, têm prioridade os docentes com aulas no dia
da atividade.

4.

Os docentes com aulas no período da visita de estudo e que não acompanham os
alunos, assinam livro de ponto e contabilizam as suas aulas.
SECÇÃO III
Regime de Avaliação
Artigo 122.º
Avaliação

1.

A avaliação incide sobre as aprendizagens previstas no programa das disciplinas de
todas as componentes de formação e no plano da FCT. Integra ainda, uma PAP que
incide sobre as competências identificadas no perfil profissional, associado à
respetiva qualificação.

2.

A avaliação assume caráter diagnóstico, formativo e sumativo, de acordo com a
legislação em vigor.

3.

Os critérios de avaliação são aprovados pela Direção sob proposta dos Grupos
Disciplinares/Departamentos Curriculares.
Artigo 123.º
Avaliação Formativa

A avaliação formativa é contínua e sistemática, permitindo ao docente/formador, ao aluno
e ao Encarregado de Educação obter informações sobre o desenvolvimento das
aprendizagens, com vista, à definição e ao ajustamento de processos e estratégias.
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Artigo 124.º
Avaliação Sumativa
1.

A avaliação sumativa, tem como principais funções a classificação e a certificação,
traduzindo-se na formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens
realizadas e as competências adquiridas pelos alunos em cada módulo, na FCT e na
PAP.

2.

A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, com a intervenção do docente
e do aluno, tendo por base os respetivos critérios de avaliação estabelecidos.

3.

Incide, ainda, sobre a Formação em Contexto de Trabalho e integra no final do
terceiro ano de ciclo de formação a apresentação e a defesa de uma PAP.

4.

Compete ao docente/formador organizar e proporcionar de forma participativa a
avaliação sumativa de cada módulo, de acordo com as realizações e ritmos de
aprendizagem dos alunos.

5.

A proposta de classificação final de cada módulo, na escala de 0 (zero) a 20 (vinte)
valores, resultante da avaliação normal ou extraordinária é lançada pelo docente
responsável:
a. Na Plataforma de Gestão Escolar de Suporte do Curso;

6.

7.

8.
9.

10.

b. Na grelha de avaliação modular com o averbamento de “Aprovado” no caso de
classificações iguais ou superiores a 10 (dez) valores e de “Não Aprovado” para
classificações inferiores a 10 (dez) valores.
Nas reuniões de avaliação de cada semestre, compete ao Conselho de Turma:
a. Apreciar a proposta de classificação apresentada por cada docente ou formador,
tendo em conta as informações que a suportam e a situação global do aluno;
b. Deliberar sobre a classificação final a atribuir nas diferentes disciplinas, módulos e
na FCT, já concluídos pelo aluno, bem como na menção relativa ao seu
comportamento.
Após as reuniões de avaliação de cada semestre serão lançadas as classificações dos
módulos no registo individual do percurso escolar do aluno e na pauta de avaliação
semestral que será devidamente afixada.
Aos Pais ou Encarregados de educação é comunicado, no final de cada semestre,
sobre o percurso escolar dos seus educandos, através de uma ficha informativa.
Após a afixação da pauta de avaliação, os encarregados de educação e os alunos
maiores de idade poderão apresentar recurso hierárquico das suas avaliações, no
prazo de 48 horas, após a publicitação das mesmas, para o Diretor do IPE.
Após a última reunião de avaliação do curso, caso se verifique a sua conclusão
resultante do aproveitamento em todos os módulos, da FCT e da PAP, será
determinada a respetiva classificação final.
Artigo 125.º
Mecanismos de recuperação de módulos em atraso

1.

No decurso do ano letivo:
a. A falta de aproveitamento na frequência de um determinado módulo poderá ser
desde logo superada através da realização de uma única avaliação extraordinária
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

a realizar no prazo de 15 (quinze) dias, após a data da conclusão do módulo, sem
prejuízo da atividade letiva normal e de acordo com as determinações do docente;
b. As provas de avaliação extraordinária poderão ter caráter de Prova Escrita ou
Trabalho de Pesquisa, apresentado sob a forma de Relatório ou Prova Prática.
A classificação da avaliação extraordinária é de igual forma lançada na Pauta de
Avaliação Modular. Caso seja igual ou superior a 9,5 (nove vírgula cinco) valores
permite desde logo a aprovação do aluno no módulo, sendo, no entanto, afetada de
70% em relação ao resultado obtido na respetiva prova, não podendo a classificação
final do módulo ser inferior a 10 (dez) valores.
Se no final de cada ano letivo persistirem módulos em atraso será calendarizada pelo
Serviço Escolar uma época para a realização das provas, sendo da responsabilidade
dos Grupos Disciplinares a sua elaboração.
O Serviço Escolar poderá ainda calendarizar outras datas em Época Especial para a
realização das provas de módulos em atraso.
As classificações dos módulos, realizados nas épocas referidas no § n.º 3 e 4, seguem
o critério exposto no § n.º 2, e são lançadas em pauta modular própria. Na pauta do
final do ano letivo é lançada a melhor das classificações obtidas nas diversas provas
realizadas.
Aos alunos que frequentem módulos com precedência que não foram concluídos
com aproveitamento, a divulgação dos resultados finais ficará condicionada até se
verificar a aprovação dos módulos precedentes.
Aos alunos que já não pertençam ao efetivo do IPE, pela realização de cada Prova em
Época Especial é exigido o pagamento de uma propina e a mesma prova não poderá
ser realizada mais de duas vezes.
Não é permitido repetir módulos já concluídos, para melhorar classificações.
Artigo 126.º
Progressão no Curso

1.

Progride no respetivo curso, o aluno que, no final do ano letivo, tiver concluído com
aproveitamento todos os módulos relativos ao ano letivo frequentado.

2.

Progride ainda, no respetivo curso, o aluno que, no final do ano letivo tiver módulos
em atraso relativos ao ano letivo frequentado, desde que, cumulativamente:
a.

A média geral dos módulos das disciplinas de cada uma das componentes de
Formação, de acordo com a legislação em vigor para o sistema educativo
português, seja igual ou superior a 10 (dez) valores;

b. O número total de módulos em atraso não seja superior a 5 (cinco).
Artigo 127.º
Repetição da Frequência de Ano Letivo
1.

O aluno que, nos termos do artigo anterior, não progredir de ano frequenta, no ano
letivo seguinte, as aulas de todos os módulos a todas as disciplinas.
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2.

O aluno é sujeito à avaliação em todos os módulos, aplicando-se o regime de
melhoria de classificação no caso de módulos já concluídos anteriormente com
aproveitamento.

3.

O aluno que fique retido na progressão do curso profissional por mais de uma vez, só
poderá continuar a frequentar o IPE mediante requerimento dirigido ao Diretor e
após análise da situação em concreto pelo conselho pedagógico e decisão final
favorável do Diretor do IPE e sempre nos termos previstos dos números anteriores.

4.

O aluno que frequentou no IPE o 12.º ano e que não concluiu o curso poderá
frequentar o IPE no ano letivo seguinte, cumprindo a totalidade do calendário escolar
ou optar pela realização, como aluno externo, das provas dos módulos em atraso que
venham a ser calendarizadas pelo Serviço Escolar, mediante o pagamento da propina
de exame.
Artigo 128.º
Regime de Equivalências

1.

Os alunos do IPE têm a possibilidade de requerer a reorientação do seu percurso
formativo.

2.

O aluno que tenha frequentado um curso profissional numa outra escola e que
pretenda a transferência para o IPE, caso venha a ser admitido, frequenta os módulos
de todas as disciplinas, aplicando-se o regime de melhoria de classificação no caso de
módulos já concluídos anteriormente com aproveitamento e aos quais tenha sido
atribuída a devida equivalência.

3.

No caso de se verificar a transferência do aluno do IPE para outra escola, será passada
uma declaração comprovativa da respetiva situação escolar.
Artigo 129.º
Conclusão e Certificação do Curso

1.

Concluem o nível secundário de educação os alunos que obtenham aprovação nos
módulos de todas as disciplinas do plano de estudos do respetivo curso, bem como
aprovação na FCT e na PAP.

2.

A classificação final do curso segue as regras da legislação em vigor para esse efeito.

3.

A conclusão do curso assegura ao aluno a emissão de um certificado de habilitações
e de um diploma de curso a serem passados pelo Instituto em impresso próprio.
Artigo 130.º
Disposições finais

1.

O aluno poderá inscrever-se e realizar os exames nacionais no IPE, como aluno
autoproposto, no máximo de duas vezes a cada disciplina de exame.

2.

A resolução de situações omissas no presente documento serão objeto de análise e
decisão pela Direção do Instituto.
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SECÇÃO IV
Formação em Contexto de Trabalho
Artigo 131.º
Âmbito e Definição
1.

A FCT é um conjunto de atividades profissionais desenvolvidas sob coordenação e
acompanhamento do Instituto, que visam a aquisição ou o desenvolvimento de
competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de
desempenho à saída do curso frequentado pelo aluno.

2.

A organização e o desenvolvimento da FCT obedecem a um plano, elaborado com a
participação das partes envolvidas e assinado pela Direção do Instituto, pela entidade
de acolhimento, pelo aluno e ainda pelo Encarregado de Educação, caso o aluno seja
menor de idade.

3.

No plano da FCT deverão constar os seguintes itens:
a. Objetivos;
b. Conteúdos;
c. Programação das atividades;
d. Período em que decorrerão as atividades;
e. Horário das atividades;
f. Formas de monitorização e acompanhamento dos alunos;
g. Identificação dos responsáveis;
h. Direitos e deveres dos diversos intervenientes, do Instituto e da entidade onde se
realiza a FCT;
i. Avaliação (moldes e instrumentos).

4.

O plano a que se refere o número anterior, depois de assinado pelas partes, será
considerado como parte integrante do contrato de formação subscrito entre o
Instituto e o aluno.

5.

A concretização da FCT será antecedida e prevista em protocolo enquadrador
celebrado entre o Instituto e as entidades de acolhimento, as quais deverão
desenvolver atividades profissionais compatíveis e adequadas ao perfil de
desempenho visado pelo curso frequentado pelo aluno.

6.

Quando as atividades são desenvolvidas fora do Instituto, a orientação e o
acompanhamento do aluno são partilhados, sob coordenação do Instituto, entre este
e a entidade de acolhimento, cabendo à última designar um Monitor para o efeito.

7.

A partir das características próprias do curso em questão, das valências existentes no
Instituto, dos princípios pedagógicos que enformam este tipo de formação, e das
necessidades existentes no tecido empresarial, a carga horária atribuída à FCT é pelos
dois últimos anos do curso.

8.

Os contratos e protocolos referidos nos números anteriores não geram nem titulam
relações de trabalho subordinado e caducam com a conclusão da formação para que
foram celebrados.
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Artigo 132.º
Protocolo de Colaboração
1.

A FCT formaliza-se com a celebração de um protocolo tripartido entre o Instituto, a
entidade de acolhimento e o aluno.

2.

O protocolo inclui o plano de estágio, as responsabilidades das partes envolvidas e as
normas de funcionamento da FCT.

3.

O protocolo celebrado obedecerá às disposições estabelecidas no presente
normativo, sem prejuízo da sua diversificação, decorrente da especificidade do curso
e das características próprias da entidade de acolhimento em causa.
Artigo 133.º
Planeamento

1.

A FCT desenvolve-se segundo um plano previamente elaborado pelo docente
orientador, monitor, aluno e entidade de acolhimento, e assinado pela Direção do
Instituto, pela entidade de acolhimento, pelo aluno e ainda pelo Encarregado de
Educação.

2.

A FCT tem a duração de 600 horas.

3.

O plano de formação deverá ser homologado pelo Diretor do Instituto, sob proposta
do Coordenador Pedagógico do Serviço Escolar, mediante um parecer favorável do
Diretor de curso, antes do período da formação efetiva na entidade de estágio.

4.

Durante a formação o aluno realiza dois relatórios escritos onde descreve as
atividades desenvolvidas. Cada relatório é entregue pelo aluno, no prazo de duas
semanas, após ter cumprido 300 horas de formação.
Artigo 134.º
Responsabilidade do IPE

1.

Assegurar a realização da FCT aos seus alunos.

2.

Estabelecer os critérios de distribuição dos alunos pelos lugares existentes nas
diferentes entidades de acolhimento.

3.

Assegurar a elaboração do protocolo com a entidade de acolhimento.

4.

Assegurar a elaboração e a assinatura dos contratos de formação, com os alunos e
seus Encarregados de Educação, se aqueles forem menores.

5.

Assegurar a elaboração do plano da FCT, bem como a respetiva assinatura por parte
de todos os intervenientes.

6.

Assegurar o acompanhamento da execução do plano de FCT.

7.

Assegurar a avaliação do desempenho dos alunos, em colaboração com a entidade
de acolhimento.

8.

Assegurar que o aluno se encontra a coberto de seguro em toda a atividade da FCT.

9.

Assegurar, em conjunto com a entidade de acolhimento, as condições logísticas
necessárias à realização e ao acompanhamento da FCT.
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Artigo 135.º
Docente Orientador
1.

O docente orientador é designado pelo Diretor, sob proposta do Coordenador
Pedagógico, sendo preferencialmente o Diretor do Curso.

2.

É da competência do Docente Orientador:
a. Elaborar o plano da FCT, em articulação com o Diretor de curso, bem como,
quando for o caso, com os demais órgãos ou estruturas de coordenação
pedagógica, restantes docentes e Monitor designado pela entidade de
acolhimento;
b. Submeter à aprovação do Diretor do Instituto o plano da FCT (protocolo e plano
de estágio), sob proposta do Coordenador Pedagógico do Serviço Escolar;
c. Informar atempadamente os alunos sobre:
(1)

Os locais de realização da FCT;

(2)

As tarefas propostas a desenvolver;

(3)

A forma de avaliação do trabalho a realizar.

d. Acompanhar, em articulação com o Monitor, a execução do plano de formação,
desde o início, explicando tarefas e esclarecendo dúvidas. Isto implica deslocações
periódicas aos locais de realização da FCT;
e. Acompanhar o aluno na elaboração dos relatórios periódicos de autoavaliação da
FCT;
f. Propor ao Conselho de Turma, ouvido o Monitor, a classificação do aluno na FCT.
Artigo 136.º
Responsabilidades da Entidade de Acolhimento
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Designar o Monitor.
Colaborar na elaboração do protocolo e do plano da FCT.
Colaborar no acompanhamento e na avaliação do desempenho do aluno.
Assegurar o acesso à informação necessária ao desenvolvimento da FCT,
nomeadamente, no que diz respeito à integração socioprofissional do aluno na
instituição.
Atribuir ao aluno tarefas que permitam a execução do plano de formação.
Controlar a assiduidade do aluno.
Assegurar em conjunto com o Instituto e o aluno as condições logísticas necessárias
à realização e ao acompanhamento da FCT.
Artigo 137.º
Responsabilidades do Aluno

1.
2.
3.

Colaborar na elaboração do plano da FCT.
Cumprir, no que lhe compete, o plano de formação.
Respeitar a organização do trabalho na entidade de estágio e utilizar com zelo, os
bens, equipamentos e instalações.
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4.
5.
6.
7.
8.

Responsabilizar-se por todo o seu material pessoal.
Não utilizar, sem prévia autorização, a informação a que tiver acesso durante a FCT.
Ser assíduo, pontual e estabelecer boas relações de trabalho.
Respeitar o Monitor e demais funcionários, integrando-se na organização do trabalho
instituído na entidade de acolhimento.
Justificar as faltas perante o Diretor de curso, o Docente Orientador e o Monitor, de
acordo com as normas internas do Instituto e da entidade de acolhimento.
Artigo 138.º
Assiduidade na FCT

1.

2.
3.

A assiduidade do aluno é controlada pelo preenchimento da folha de ponto, a qual
deve ser assinada pelo aluno e pelo Monitor e entregue semanalmente ao Docente
Orientador.
As faltas dadas pelo aluno devem ser justificadas perante o Monitor e o Docente
Orientador, de acordo com as normas internas do Instituto e da entidade de estágio.
Quando a falta de assiduidade do aluno for devidamente justificada, o período de
estágio poderá ser prolongado, a fim de permitir o cumprimento do número de horas
estabelecido.
Artigo 139.º
Avaliação da FCT

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

A avaliação no processo da FCT assume caráter contínuo e sistemático e permite,
numa perspetiva formativa, reunir informação sobre o desenvolvimento das
aprendizagens, possibilitando, se necessário, o reajustamento do plano de formação.
A avaliação assume também um caráter sumativo, conduzindo a uma classificação
final da FCT.
A classificação final da FCT processa-se de acordo com:
a. Avaliação realizada pelo docente Orientador – 45%;
b. Avaliação realizada pelo Monitor – 45%;
c. Relatórios elaborados pelo aluno – 10%;
Na sequência da informação referida no número anterior, o Docente Orientador
propõe ao conselho de turma de avaliação, ouvido o Monitor, a classificação do aluno
na FCT.
A classificação é aferida numa classificação quantitativa, na escala entre 0 e 20
valores.
Consideram-se aprovados na FCT os alunos que obtenham uma classificação igual ou
superior a 10 valores.
A classificação obtida na FCT é parte integrante da classificação final do curso.
Da classificação da FCT não é passível de recurso.
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SECÇÃO V
Prova de Aptidão Profissional
Artigo 140.º
Definição
1.

2.

A Prova de Aptidão Profissional (PAP) faz parte integrante de todos os cursos
profissionais e integra a avaliação externa. A natureza externa da PAP é assegurada
pela integração no júri de personalidades externas.
A PAP é consolidada através da apresentação e defesa, perante um júri, de um
projeto, consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção
ou numa atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do respetivo relatório
final de realização e apreciação crítica, demonstrativo dos saberes e das
competências adquiridos ao longo da formação.
Artigo 141.º
Conceção e concretização do projeto da PAP

1.

2.

3.

4.

O projeto da PAP centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos
pelo aluno em estreita ligação com os contextos de trabalho ou de prática simulada
e realiza-se sob orientação e acompanhamento de um ou mais docentes.
Tendo em conta a natureza do projeto, poderá o mesmo ser desenvolvido em equipa,
desde que, em todas as suas fases e momentos de concretização, seja visível e
avaliável a contribuição individual específica de cada um dos membros da equipa.
O projeto deve:
a. Concretizar-se num produto tecnicamente relevante;
b. Demonstrar a vocação e preparação do aluno para o setor de atividade em que
iniciará a sua profissão;
c. Construir uma oportunidade de demonstrar aos potenciais empregadores as
capacidades do aluno para um desempenho de qualidade.
A concretização do projeto, que culmina com a apresentação pública e sua defesa,
compreende três momentos essenciais:
a. Conceção;
b. Fases de desenvolvimento;
c. Autoavaliação e elaboração do relatório final.
Artigo 142.º
Orientação e acompanhamento da PAP

1.

2.

O Diretor do Instituto nomeará, por proposta do Coordenador Pedagógico do Serviço
Escolar, ouvido o Diretor de cada curso, os docentes orientadores e acompanhantes
da PAP de entre os docentes que lecionam as disciplinas da componente de formação
técnica.
Aos docentes orientadores e acompanhantes da PAP compete, em especial:
a. Orientar o aluno na escolha do projeto a desenvolver, na sua realização e na
redação do relatório final;
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3.

b. Orientar o aluno na preparação da apresentação da PAP.
Ao Diretor de curso, em articulação com os demais órgãos de coordenação e
supervisão pedagógica, compete:
a. Garantir o cumprimento da calendarização estabelecida para todo o processo;
b. Assegurar-se do cumprimento de todos os procedimentos necessários à realização
da PAP;
c. Propor para aprovação superior o planeamento necessário à realização da PAP;
d. Propor para aprovação os critérios de avaliação da PAP;
e. Acompanhar o desenrolar de todas as fases do processo;
f. Certificar-se que a implementação da PAP está em conformidade com o presente
regulamento.
Artigo 143.º
Calendarização do processo

A realização de todo o processo da PAP processa-se no 3.º ano da formação, com um
número de horas semanais a definir no horário do aluno e culmina com a apresentação e
defesa do projeto, após a realização dos exames nacionais de 1.ª fase e compreende as
seguintes etapas:
1.
Conceção do projeto – durante o 11.º ano, através das ideias apresentadas pelos
alunos aos docentes das disciplinas da formação técnica;
2.
Aprovação do projeto – no início do 12º ano, pelo Diretor do IPE, sob proposta do
Diretor de curso, após a entrega da memória descritiva realizada pelo aluno;
3.
Realização do projeto – 12.º ano:
a. Anteprojeto – durante o primeiro semestre, sob a forma de um relatório
preliminar escrito em formato digital;
b. Execução – a partir do 2.º semestre, após a formação em contexto de trabalho, e
até ao final do mês de junho, concretizada por um suporte físico e pelo respetivo
relatório final escrito em formato digital, elaborado em modelo normalizado,
integrando nomeadamente:
(1) A fundamentação da escolha do projeto;
(2) O seu desenvolvimento técnico e científico, preferencialmente
acompanhados com documentos ilustrativos da concretização do projeto;
(3) A análise crítica global da execução do projeto, considerando as principais
dificuldades e obstáculos encontrados e as formas de os superar;
(4) Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes
fases do projeto e das avaliações intermédias do docente ou docentes
orientadores.
4.
Pré-avaliação para apresentação pública, entrega da apresentação e preparação –
até à semana anterior da data definida para a apresentação pública e defesa do
projeto;
5.
Apresentação pública do projeto – durante os meses de junho e/ou julho;
6.
Esta calendarização pode ser alterada pelo Diretor do IPE, mediante fundamentação
que a justifique e desde que atempadamente comunicada aos alunos e Encarregados
de Educação.
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Artigo 144.º
Júri da PAP
1.

2.

O júri de avaliação da PAP é designado pela Direção do Instituto, sob proposta do
Coordenador Pedagógico do Serviço Escolar e tem a seguinte composição:
a. O Diretor do Instituto ou seu representante que preside;
b. O Diretor de curso;
c. O Diretor de turma;
d. O Orientador do projeto;
e. Um representante das associações empresariais e/ou das associações sindicais
dos setores de atividade afins ao curso;
f. Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou
dos setores de atividade afins ao curso.
O júri de avaliação, para deliberar sobre a classificação final da PAP, necessita da
presença de, pelo menos, quatro dos elementos referidos no número anterior,
estando entre eles, obrigatoriamente:
a. O elemento a que se refere a alínea a);
b. Os elementos a que se referem as alíneas e) e f).
Artigo 145.º
Critérios de Avaliação a observar pelo júri da PAP

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Os aspetos relevantes para avaliação da PAP são:
a. Demonstração de uma aprendizagem global com sucesso e relevante para a
inserção do aluno no mundo do trabalho;
b. Demonstração do profissionalismo na conceção e concretização do projeto;
c. Qualidade das atividades e produtos realizados para o setor de atividade em
causa;
d. Outros critérios específicos de cada curso.
A classificação final da PAP é determinada a partir da seguinte ponderação:
15%xRP + 30%xE + 30%xRF + 25%xAP
Em que:
RP – Relatório Preliminar
E – Execução
RF – Relatório Final
AP – Apresentação Pública
Consideram-se aprovados na PAP os alunos que obtenham uma classificação igual ou
superior a 10 valores.
A publicitação em pauta das classificações da PAP ocorre após o último conselho de
turma de avaliação do ciclo de formação.
Da nota da PAP cabe reclamação para o júri da mesma, no prazo de 48 horas após a
afixação da pauta, sendo esta apreciada no prazo de 10 (dez) dias úteis.
Da decisão proferida sobre a reclamação, cabe recurso para o Diretor do Instituto no
prozo de 3 dias úteis seguintes à notificação da mesma.
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Artigo 146.º
Direitos e Deveres dos Intervenientes
1.

2.

Direitos e Deveres do Docente Orientador:
a. Apoiar e orientar o aluno nas várias etapas do projeto, reunindo com ele
periodicamente;
b. Colaborar com o Diretor de curso no processo de desenvolvimento do projeto da
PAP;
c. Participar no processo de avaliação do aluno, fazendo trimestralmente uma
reunião com este de forma a recolher a sua autoavaliação e fornecer-lhe a
avaliação.
Direitos e Deveres do Aluno:
a. O aluno tem o direito de ser apoiado e orientado pelos intervenientes definidos
neste normativo;
b. O aluno tem o direito de utilizar os recursos disponibilizados pelo IPE para a
concretização do seu projeto;
c. O aluno tem direito a uma avaliação justa e imparcial;
d. O aluno tem direito a recorrer da classificação atribuída, devendo para o efeito
apresentar, ao Serviço Escolar, o pedido de recurso, devidamente fundamentado,
no prazo de 48 horas após a sua publicitação;
e. O aluno deverá manter registos (escritos, fotográficos e outros) pormenorizados
de todas as tarefas realizadas e deverá preencher todos os documentos solicitados
pelo seu docente orientador, nomeadamente a sua autoavaliação;
f. São deveres do aluno os constantes neste Regulamento e na legislação em vigor.
Artigo 147.º
Faltas e repetição da PAP

1.

2.
3.

4.

A não comparência, por parte do aluno, à apresentação pública da PAP terá que ser,
obrigatoriamente, justificada num prazo não superior a três dias úteis, sendo a
apresentação pública adiada para nova data, após ter sido autorizada pela Direção.
Poderá haver lugar à repetição da apresentação pública da PAP, desde que seja esse
o entender do júri da prova, num prazo máximo de cinco dias úteis.
O Docente Orientador poderá não admitir a PAP para apresentação pública pela falta
de qualidade na execução do projeto, o que implica que o aluno tenha de o refazer
ou elaborar um novo projeto.
A nova apresentação será da responsabilidade do aluno, mediante requerimento à
Direção do Instituto.
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SECÇÃO VI
Normas de Funcionamento das Disciplinas de Apoio aos Exames Nacionais
Artigo 148.º
Objetivo
Promover a preparação dos alunos, em regime opcional, para a realização dos exames
nacionais das disciplinas de Matemática A, Matemática B, Física e Química A e Economia A,
através da exploração dos conteúdos dos programas dos cursos científico-humanísticos
não contemplados nos programas dos cursos profissionais.
Artigo 149.º
Inscrições
1.
2.
3.

As inscrições são feitas no ato da matrícula/renovação de matrícula.
Não é possível a inscrição nas disciplinas de Apoio ao exame de Economia A e de
apoio ao exame de Física e Química A, em simultâneo.
No final do 10.º ano, por uma lógica de continuidade, o aluno apenas pode renovar a
sua inscrição nas disciplinas frequentadas anteriormente, desde que não se verifique
nenhuma das situações impeditivas previstas nos artigos seguintes.
Artigo 150.º
Assiduidade

Sempre que o número de faltas injustificadas ultrapassar 10% do número de horas
previstas para o ano de escolaridade em causa, o aluno fica impedido de continuar a
frequentar as aulas nesse ano.
Artigo 151.º
Avaliação
1.
2.
3.

4.

5.

A avaliação nestas disciplinas é contínua.
Os instrumentos de avaliação a utilizar são testes sumativos escritos.
No final de cada semestre, os alunos obterão uma classificação quantitativa (0 a 20
valores) em cada uma das disciplinas de apoio a exame, desde que o número de horas
lecionadas seja superior ou igual a 10.
Quando o número de horas lecionadas for insuficiente para a atribuição de uma
classificação, este acumula com o número de horas lecionadas no semestre seguinte,
sendo, então, atribuída a classificação.
O aluno só poderá continuar a frequentar as respetivas aulas no ano seguinte, se a
última classificação obtida no ano letivo anterior for, no mínimo, de 10 (dez) valores.
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Artigo 152.º
Materiais
Estas disciplinas têm manuais escolares de uso obrigatório, diferentes dos adotados nas
disciplinas dos cursos profissionais, pelo que os alunos terão necessariamente de adquirir
uns e outros.
SECÇÃO VII
Assiduidade e Exclusão
Artigo 153.º
Frequência e Assiduidade
1.
2.
3.

4.

Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da lei, os
alunos são responsáveis pelo cumprimento do dever de assiduidade e pontualidade.
Os Pais e os Encarregados de Educação são, igualmente, responsáveis pelo
cumprimento dos deveres referidos no número anterior.
O dever de assiduidade e pontualidade implica para o aluno quer a presença e a
pontualidade na sala de aula e demais locais onde se desenvolva o trabalho escolar,
quer uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequado, de acordo
com a sua idade, ao processo de ensino e aprendizagem.
Sem prejuízo do disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, as normas a adotar no
controlo da assiduidade e pontualidade, da justificação de faltas e da sua
comunicação ao Encarregado de Educação são fixadas no presente Regulamento
Interno.
Artigo 154.º
Faltas, sua natureza e tramitação

1.

2.

3.

4.

5.

Falta de Presença (FPresença)
a. É a ausência do aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória,
ou facultativa, caso tenha havido lugar a inscrição;
b. A apresentação do aluno na aula depois de decorridos 10 minutos do tempo letivo
é considerada falta de presença.
Falta de Atraso (FAtraso)
É considerada falta de atraso sempre que um aluno se apresente até aos primeiros
10 minutos do início da aula.
Falta de Material (FMaterial)
É considerada falta de material quando o aluno não se fizer acompanhar de todo o
material necessário para a sua normal participação nas atividades escolares.
Falta de Trabalho de Casa (FTPC)
É considerada falta de trabalho de casa quando o aluno não fizer o trabalho
estipulado pelo docente.
Falta Disciplinar (FDisciplinar)
a. É considerada falta disciplinar quando o aluno incorrer no incumprimento dos
deveres previstos no Regulamento Interno em vigor no Instituto;
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b. As faltas disciplinares, de acordo com a sua gravidade são as seguintes:
(1) FDisciplinar de Reduzida Gravidade;
(2) FDisciplinar de Média Gravidade;
(3) FDisciplinar Grave;
(4) FDisciplinar Muito Grave.
Artigo 155.º
Processamento de faltas
1.

Faltas de Presença
a. As faltas de presença são objeto de registo imediato na Plataforma de Gestão
Escolar;
b. O Diretor de Turma verifica diariamente as faltas e justifica-as, ou não, de acordo
com a informação disponível;
c. O Diretor de Turma mantém atualizado o registo de faltas da turma;
d. No Ensino Básico, em cada ano letivo, as faltas injustificadas não podem exceder
o dobro do número de tempos semanais por disciplina:
(1) Quando for atingido metade dos limites de faltas previstos, o Diretor de
Turma informa o CAl, o Encarregado de Educação e o aluno, com o objetivo
de os alertar para as consequências do excesso grave de faltas e encontrar
uma solução que permita garantir o cumprimento efetivo do dever de
frequência, bem como o necessário aproveitamento escolar;
(2)

2.

Assim que o limite de faltas for ultrapassado, o Diretor de Turma informa o
CAl e comunica o facto ao Encarregado de Educação, informando-o de que
a situação do aluno vai ser apreciada em Conselho de Turma.
e. No Ensino Secundário profissional que exige níveis mínimos de cumprimento da
respetiva carga horária, o aluno encontra-se na situação de excesso de faltas
quando ultrapassa os limites de faltas, justificadas e/ou injustificadas,
relativamente a cada módulo de cada disciplina, nos termos das normas dos
cursos profissionais previstas neste regulamento.
Faltas de Atraso
a. As faltas de atraso são registadas no livro de ponto digital;
b. As faltas de atraso não são convertidas em faltas de presença;
c. Quando for atingido um total de três faltas de atraso será considerado que o aluno
cometeu uma infração disciplinar reduzida gravidade e será aplicada, como
medida disciplinar corretiva, a Advertência;
d. Quando for atingido um número igual ou superior a cinco faltas de atraso será
considerado que o aluno cometeu uma infração disciplinar de média gravidade ou
grave e será aplicada, como medida disciplinar corretiva, a realização de tarefas e
atividades de integração na escola e/ou na Comunidade Educativa;
e. Quando o número de faltas de atraso for superior a nove será considerado que o
aluno cometeu uma infração disciplinar grave ou muito grave e será sujeito a um
processo disciplinar.

3.

Faltas de Material
a. As faltas de material são registadas na plataforma de gestão escolar, devendo ser
indicado o tipo de material em falta;
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b. As faltas de material não são convertidas em faltas de presença;
c. Quando for atingido um total de três faltas de material será considerado que o
aluno cometeu uma infração disciplinar reduzida gravidade e será aplicada, como
medida disciplinar corretiva, a Advertência;
d. Quando for atingido um número igual ou superior a cinco faltas de material será
considerado que o aluno cometeu uma infração disciplinar de média gravidade ou
grave e será aplicada, como medida disciplinar corretiva, a realização de tarefas e
atividades de integração na escola e/ou na Comunidade Educativa;

4.

5.

e. Quando o número de faltas de material for superior a nove será considerado que
o aluno cometeu uma infração disciplinar grave ou muito grave e será sujeito a um
processo disciplinar.
Faltas de Trabalho de Casa:
a. As faltas de trabalho de casa são registadas na plataforma de gestão escolar, para
o devido conhecimento dos Pais ou Encarregado de Educação, do empenho
escolar do seu educando.
Faltas Disciplinares
a. Todas as faltas disciplinares, independentemente da sua tipologia, são registadas
obrigatoriamente na plataforma de gestão escolar;
b. As faltas disciplinares graves e muito graves são comunicadas por escrito, no
mesmo dia, pelo respetivo docente: ao Comandante de Companhia, ao Diretor de
Turma e ao Coordenador do respetivo curso, com a indicação do dia, hora e local
da falta, bem como da descrição detalhada do tipo de falta que se verificou;
c. As faltas disciplinares são convertidas em faltas de presença injustificadas;
d. A falta disciplinar pode originar uma ação disciplinar por parte do CAl.

6.

As faltas a testes ou a momentos de avaliação deverão ser justificadas, sempre que
possível, com a apresentação de declaração médica de incapacidade temporária.
Artigo 156.º
Dispensa de atividades e justificação de faltas

1.

2.

3.

4.

O aluno pode ser dispensado temporariamente das atividades físicas por razões de
saúde, devidamente comprovadas por atestado médico que deve explicitar
claramente as atividades físicas contraindicadas, devendo as mesmas ser
comunicadas de imediato ao Comandante de Companhia e ao Diretor de Turma.
Sem prejuízo do disposto anteriormente, o aluno deve estar sempre presente no
espaço onde decorre a aula ou atividade física, devidamente equipado excetuandose as situações em que a sua condição física, quando devidamente comprovada, não
o permita.
O pedido de justificação de faltas é apresentado por escrito pelo Encarregado de
Educação ao Diretor de Turma, com indicação do dia e hora da atividade em que a
falta ocorreu.
O Diretor de Turma pode solicitar aos Pais ou ao Encarregado de Educação os
comprovativos adicionais que entenda necessários à justificação da falta; qualquer
entidade contactada deve, igualmente, contribuir para o correto apuramento dos
factos.
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5.

6.

7.

A justificação da falta deve ser apresentada prévia e juntamente com a pretensão
devidamente preenchida, sendo o motivo previsível; nos restantes casos, deve ser
entregue até ao terceiro dia útil subsequente à verificação da mesma.
Nos casos em que, decorrido o prazo referido no número anterior, não tenha sido
apresentada justificação para as faltas, ou a mesma não tenha sido aceite, deve a
situação ser considerada como falta injustificada e registada na Plataforma de Gestão
Escolar para conhecimento do Encarregado de Educação.
Nas situações de ausência justificada às atividades escolares, o aluno tem direito a
beneficiar de medidas, a definir pelos docentes responsáveis, adequadas à
recuperação das aprendizagens em falta.
Artigo 157.º
Motivos justificativos de faltas

São consideradas justificadas as faltas dadas pelos seguintes motivos:
1.
Doença do aluno, devendo esta ser informada por escrito pelo Encarregado de
Educação ou pelo aluno quando maior de idade quando determinar um período
inferior ou igual a três dias úteis, ou por médico se determinar impedimento superior
a três dias úteis. Quando se trate de doença de caráter crónico ou recorrente pode
uma única declaração ser aceite para a totalidade do ano letivo ou até ao termo da
condição que a determinou;
2.
Isolamento profilático, determinado por doença infetocontagiosa de pessoa que
coabite com o aluno, comprovada através de declaração da autoridade sanitária
competente;
3.
Falecimento de familiar direto;
4.
Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia imediatamente posterior;
5.
Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença ou deficiência, que não
possa efetuar-se fora do período das atividades letivas;
6.
Assistência na doença a membro do agregado familiar, nos casos em que,
comprovadamente, tal assistência não possa ser prestada por qualquer outra pessoa;
7.
Comparência a consultas pré-natais, período de parto e amamentação, nos termos
da legislação em vigor;
8.
Ato decorrente da religião professada pelo aluno, desde que o mesmo não possa
efetuar-se fora do período das atividades letivas e corresponda a uma prática
comummente reconhecida como própria dessa religião;
9.
Participação em visitas de estudo, atividades culturais, associativas e desportivas
reconhecidas como importantes para o Instituto e/ou nos termos da lei;
10. Preparação e participação em atividades desportivas de alta competição, nos termos
legais aplicáveis;
11. Cumprimento de obrigações legais que não possam efetuar-se fora do período das
atividades letivas;
12. Outro facto impeditivo da presença na escola ou em qualquer atividade escolar,
desde que, comprovadamente, não seja imputável ao aluno e considerado atendível
pelo Diretor;
13. As decorrentes de suspensão preventiva aplicada no âmbito de procedimento
disciplinar, no caso de ao aluno não vir a ser aplicada qualquer medida disciplinar
sancionatória, nem medida não suspensiva da escola, ou na parte em que
ultrapassem a medida efetivamente aplicada.
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Artigo 158.º
Excesso grave de faltas
1.

2.

Se houver excesso de faltas, por motivos não imputáveis ao Instituto e depois de
cumpridas todas as medidas previstas no presente regulamento, sempre que a
gravidade da situação o justifique, o Serviço Escolar informará a Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens.
Nos cursos profissionais, que exigem níveis mínimos de cumprimento da respetiva
carga horária, o incumprimento ou a ineficácia das medidas previstas no
Regulamento Interno implica, independentemente da idade do aluno, a exclusão dos
módulos das disciplinas em curso no momento em que se verifica o excesso de faltas,
com as consequências previstas na regulamentação específica e definidas no
Regulamento Interno.
Artigo 159.º
Efeito das faltas injustificadas e medidas de recuperação e integração

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Verificada a existência de faltas injustificadas dos alunos, o CAl, independentemente
da modalidade de ensino frequentada, promove a aplicação de ações disciplinares e
de medidas corretivas.
Sem prejuízo do número anterior, sempre que um aluno do ensino básico atinja ou
ultrapasse um número total de faltas correspondente ao dobro de tempos letivos
semanais por disciplina, deve realizar, logo que possível, uma prova/trabalho de
recuperação, na disciplina ou disciplinas em que ultrapassou aquele limite,
competindo ao docente titular da disciplina fixar os termos dessa realização.
A prova/trabalho de recuperação a aplicar não pode ter a natureza de um exame,
devendo ter um formato e um procedimento simplificado, podendo ter a forma
escrita ou oral, prática ou de entrevista.
Quando o aluno obtém aprovação na prova referida no n.º 2, o mesmo retoma o seu
percurso escolar normal.
A não comparência do aluno à realização/entrega da prova/trabalho de recuperação,
quando não justificada através das formas previstas neste regulamento, poderá
determinar a sua retenção ou exclusão, por parte do Diretor, ouvido o Conselho de
Turma.
Quando o aluno não obtém aprovação na prova referida no n.º 2, o Diretor, ouvido o
Conselho de Turma e com base no tipo de faltas dadas, o momento em que a prova
ocorreu, os resultados obtidos nas restantes disciplinas e o seu comportamento,
pode determinar:
a. O cumprimento de um plano de acompanhamento especial e a consequente
realização de uma nova prova/trabalho;
b. A retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade que frequenta;
c. A exclusão do aluno.
Os alunos que frequentam o ensino secundário profissional também realizam provas
para poderem recuperar atrasos na aprendizagem decorrentes do excesso de faltas,
nos termos do regulamento interno e da legislação em vigor.
Cessa o dever de cumprimento das atividades e medidas a que se refere o presente
artigo, com as consequências daí decorrentes para o aluno, de acordo com a sua
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concreta situação, sempre que para o cômputo do número e limites de faltas nele
previstos tenham sido determinantes as faltas registadas na sequência da aplicação
de medida corretiva de ordem de saída da sala de aula ou disciplinar sancionatória
de suspensão.
Artigo 160.º
Relevação das faltas
1.

2.

3.

Para efeitos administrativos, quando o aluno obtém aprovação na prova referida no
artigo anterior, cessa o incumprimento do dever de assiduidade e são
desconsideradas as faltas em excesso, com base numa proposta elaborada pelo
respetivo Diretor de Turma para o Coordenador Pedagógico que, após
sancionamento superior, manda publicar em OS.
As atividades de recuperação de atrasos na aprendizagem, bem como as ações
disciplinares e as medidas corretivas previstas no artigo anterior, ocorrem após a
verificação do excesso de faltas e apenas podem ser aplicadas uma única vez no
decurso de cada ano letivo, para o aluno do Ensino Básico.
Para o aluno do Ensino Profissional a escola assegura a oferta integral do número de
horas de formação previsto na matriz dos cursos profissionais, adotando para o efeito
todos os mecanismos de substituição e compensação previstos na lei e nas normas
especificas que regulam os cursos profissionais.
Artigo 161.º
Abate ao efetivo do IPE

São abatidos ao efetivo do Instituto dos Pupilos do Exército os alunos que se enquadrem
em algumas das seguintes circunstâncias:
1.
APÓS CONCLUSÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO
A data do abate ao efetivo será considerada anualmente a 31 de julho, podendo esta
data de referência ser alterada por despacho do Diretor.
2.
A PEDIDO
a. Mediante requerimento do Encarregado de Educação;
b. Considera-se a pedido do Encarregado de Educação, o pedido de transferência do
processo individual do aluno, solicitado pela nova escola que este for frequentar.
3.
POR LIMITE DE IDADE
a. Quando o aluno até ao início do ano escolar tenha atingido a idade de dezasseis
anos no Ensino Básico;
b. Quando o aluno até ao início do ano escolar tenha atingido a idade de vinte anos
no Ensino Secundário;
c. O abate ao efetivo coincide com o final do ano letivo, não podendo o aluno
renovar a matrícula.
4.
POR FALTA DE APROVEITAMENTO ESCOLAR
a. Quando não tenha transitado de ano escolar em dois anos consecutivos ou
interpolados;
b. A data do abate ao efetivo coincide com a da divulgação da falta de
aproveitamento escolar que originou a segunda retenção;
c. Regime de exceção:
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(1)
(2)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Alunos órfãos no decurso do ano letivo;
Alunos que não transitaram de ano devido a elevado número de faltas
motivadas por doença, acidente ou outro fundamento que o Conselho
Pedagógico considere relevante;
(3) Nos casos previstos pelo regime de exceção, dever-se-á apresentar
requerimento dirigido ao Diretor;
(4) O regime de exceção só é passível de aplicação uma vez durante o percurso
escolar do aluno.
POR DECISÃO DO DIRETOR
a. Por decisão do Diretor, a qualquer momento, sob proposta fundamentada de
qualquer docente ou oficial, ouvido o Conselho de Turma ou o Comandante do
Corpo de Alunos, e se necessário o Conselho Pedagógico, nomeadamente nos
casos em que o aluno:
(1) Tenha praticado um ato muito grave, contrário aos princípios e valores
estruturantes que norteiam a conduta de um aluno do IPE;
(2) Manifeste um comprovado desinteresse pelo estudo ou quando, pelo seu
comportamento, revele uma persistente inadaptação às caraterísticas e aos
objetivos preconizados no Projeto Educativo.
b. Nesta decisão são também relevantes a postura, comportamentos e atitudes
reiteradas e decorrentes de anos anteriores;
c. A decisão é publicada em OS e comunicada ao Encarregado de Educação por carta
registada com aviso de receção.
POR ATRIBUIÇÃO DA SEGUNDA MENÇÃO DE “MAU” EM COMPORTAMENTO
a. Quando o aluno obtiver pela segunda vez ao longo do seu percurso escolar a
classificação de “Mau” em Comportamento, após apreciação do Conselho
Pedagógico e deliberação do Diretor;
b. A decisão é comunicada pelo Serviço Escolar ao Encarregado de Educação pelo
meio mais expedito;
c. A data do abate ao efetivo coincide com a da inscrição noutro estabelecimento de
ensino.
POR ATINGIR 12 DIAS DE SUSPENSÃO
Sempre que um aluno, ao longo do seu percurso escolar no IPE, atingir ou ultrapassar
doze dias de suspensão, compete ao Diretor, ouvido o Conselho Pedagógico, e
ponderada a situação do mesmo, deliberar sobre o eventual abate ao efetivo do
Batalhão Escolar.
POR INCUMPRIMENTO OU NÃO ACEITAÇÃO EXPRESSA DO REGULAMENTO
INTERNO
O não cumprimento reiterado, pelo Encarregado de Educação, do Regulamento
Interno do Instituto dos Pupilos do Exército, implica o abate ao efetivo do respetivo
educando através de Despacho emitido pelo Diretor.
POR FALTA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES E DE OUTRAS DESPESAS
a. Débitos não liquidados nos prazos estipulados;
b. Não isenta o responsável pelo pagamento do seu débito, de cobrança coerciva.
Após o abate ao efetivo, o processo do aluno, assim que se encontre devidamente
concluído, é remetido para a nova escola a frequentar. O processo individual do aluno
que se encontre na escolaridade mínima obrigatória, e cujo Encarregado de Educação
não proceda à sua inscrição numa nova escola, é transferido para uma escola da área
de residência, sendo dado conhecimento de tal fato à CPCJ da área de residência do
aluno.
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SECÇÃO VIII
Apresentação e Atavio
Artigo 162.º
Talhe de cabelo
1.

2.

Alunos:
a. Usar o cabelo curto e aparado, de forma a moldar a cabeça e a promover a higiene
e a apresentação pessoal, cortado acima do colarinho da camisa, proporcionando
o uso correto do Uniforme (barrete e barretina);
b. As patilhas, não devem ultrapassar o meio da orelha;
c. É proibida, a alteração da cor do cabelo.
Alunas:
a. Usar o cabelo tratado e penteado, de forma simples e discreta;
b. O cabelo deverá andar apanhado, sob a condição de permitir o uso correto do
uniforme (barrete e barretina);
c. Os acessórios para prender o cabelo deverão ser um elástico preto e ganchos
pretos, de modo a permitir a descrição do penteado;
d. Nos casos em que o cabelo seja muito longo, devem ser utilizadas outras
alternativas de penteado ou de acessórios, desde que, simples e discretos, que
respeitem o previsto na alínea anterior;
e. É autorizado, o uso de trança durante as instruções de treino físico;
f. É proibida a alteração da cor do cabelo.
Artigo 163.º
Talhe de barba e bigode

1.
2.
3.

É obrigatório desfazer diariamente a barba e o bigode, salvo com indicações médicas,
das quais, serão devidamente justificadas pelo médico.
Não alterar o talhe de barba e bigode, sem a necessária autorização do Comando do
Corpo de Alunos, sempre considerada, a título definitivo.
Quando autorizada a alteração do talhe de bigode, efetuar a alteração do respetivo
Bilhete de Identidade.
Artigo 164.º
Utilização de adornos, tatuagens e unhas

1.
2.
3.

Não é permitido o uso de “piercings”, pulseiras, brincos, fios e outros adereços, que
pela sua natureza, sejam incompatíveis com a descrição natural do atavio militar.
Não é permitido, em atos de serviço, nomeadamente durante a instrução, o uso de
adereços, que possam fazer perigar a segurança do próprio, ou de terceiros.
Alunas:
a. O uso de brincos é permitido, desde que sejam de pequena dimensão (máximo de
1,5 cm de diâmetro ou comprimento), discretos, sem fantasias ou pendentes,
nunca mais que um em cada orelha, devendo ter-se presente o referido no nº 2;
b. A maquilhagem, quando usada, deverá ser discreta;
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4.

c. As unhas devem apresentar-se limpas e cuidadas, não podendo ser pintadas e não
devendo, em comprimento, exceder três a quatro milímetros, medidos desde a
ponta dos dedos;
d. Outras situações, deverão ser analisadas caso a caso e submetidas à consideração
superior;
Não é permitido ao aluno do Instituto a realização de qualquer tipo de tatuagens,
quando visível uniformizado.
Artigo 165.º
Uniformes

O Regulamento de Uniformes do Aluno, define os diversos artigos de uniforme, as suas
condições de utilização e as normas referentes à sua confeção, em qualidade, dimensões,
cores e feitio, constando em Anexo B ao presente documento.
SECÇÃO IX
Regime de Funcionamento, Saídas e Entradas
Artigo 166.º
Entradas e Saídas do Instituto
1.

2.
3.

4.
5.

6.

As entradas e saídas do Instituto são sempre realizadas em Uniforme de Saída,
devidamente uniformizados e ataviados. Excecionalmente, se estiverem
devidamente autorizados pelo comandante de companhia, poderão entrar e sair
utilizando outro fardamento ou traje civil, devendo nessas situações serem
portadores da respetiva autorização.
Os alunos identificam-se, obrigatoriamente, exibindo o Cartão de Aluno perante o
elemento de serviço.
Os alunos que estejam nomeados de serviço não poderão sair do IPE, exceto por
motivo de serviço externo ou em casos absolutamente excecionais e após
autorização superior.
Sempre que se encontrem no exterior do IPE, mesmo em serviço, os alunos fazem-se
acompanhar do Cartão de Aluno e respetivo documento de identificação pessoal.
Os alunos, quando autorizados a sair à civil (habilitados com credencial para esse
efeito), devem fazer uso de vestuário condigno, não sendo permitida a entrada de
Alunos com calças descaídas e com roupa interior visível. Pelo que, está vedado o uso
dos seguintes artigos:
a. Calções/ Bermudas;
b. Chinelos;
c. Fato de treino;
d. Ténis indiscretos;
e. Chapéu ou boné;
f. Minissaia.
Saídas normais sem necessidade de autorização especial:
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7.

a. Nos dias úteis (atividade normal), todos os alunos externos, exceto privados,
convalescentes ou nomeados de serviço, de acordo com o horário de serviço
interno, caso não haja serviço marcado ou outro impedimento;
b. Às quartas-feiras, todos os alunos, exceto os privados de saída, convalescentes ou
nomeados de serviço, entre as 18H40 e as 22H00 (alunos internos), em função do
determinado pelo respetivo Encarregado de Educação;
c. Às sextas-feiras e vésperas de feriados, todos os alunos, exceto os privados de
saída e os convalescentes, às 18H40;
d. Todas as saídas sem autorização especial estão condicionadas ao facto de não
haver sido determinada qualquer atividade de representação do IPE (Aulas
extraordinárias, visitas, cerimónias, ACC desportivas ou culturais, formaturas,
etc.);
e. A dispensa das refeições pressupõe a sua indicação nos mapas de alimentação das
companhias.
Saídas com Autorização Especial
No período consignado na respetiva pretensão de saída.
Artigo 167.º
Pretensões de saída

1.

2.

3.

O pedido de pretensões de saída é efetuado pelo Aluno ao Comandante de
Companhia, com a antecedência de 48 horas, exceto em situações consideradas
excecionais pelo CAl, sendo registado no Mapa de Situação do CAl, sendo antecedido
do respetivo pedido efetuado pelo Encarregado de Educação.
As pretensões são apresentadas em impresso próprio, expondo de forma clara e
completa, acerca dos objetivos pretendidos e dos motivos da apresentação. Não
terão seguimento, as pretensões incorretas ou incompletamente preenchidas, com
emendas ou rasuras, ilegíveis no todo ou em parte, com erros de ortografia, ou outras
anomalias, bem como, as que não exista, o pedido do Encarregado de Educação para
a realização da mesma.
Antes de sair do IPE, os Alunos deverão certificar-se junto da Companhia a que
pertencem, de que as dispensas solicitadas lhes foram concedidas, comunicando de
imediato, de qualquer divergência, na respetiva Secretaria ou, se esta já estiver
encerrada, ao Graduado de Dia.
Artigo 168.º
Disposições diversas

1.
2.
3.

O aluno só pode permanecer no IPE, quando devidamente uniformizado, mesmo
durante os períodos de férias ou estágio.
O aluno sai e entra no IPE, sempre com Uniforme de Saída, exceto por razões
justificadas e devidamente autorizadas.
O aluno quando autorizado a entrar e a sair do IPE em traje civil, circula nestas
condições, exclusivamente no percurso mais direto entre a portaria e o respetivo
alojamento.
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4.

Durante o período de aulas, o aluno em regime de internato, com dispensa de
pernoita, deverá entrar no IPE a tempo de comparecer com o uniforme adequado, à
formatura ou a qualquer outro serviço que tenha sido determinado.
SECÇÃO X
Admissão de Alunos
Artigo 169.º
Regime de Admissões ao IPE

1.

2.
3.

O Regulamento de Admissão aos Estabelecimentos Militares de Ensino não Superior
do Exército (RAE) é aprovado pelo Chefe de Estado-Maior do Exército (CEME), que
fixa as condições de candidatura, assim como, as regras aplicáveis ao concurso e às
provas de admissão, no respeito pelos princípios fundamentais do Sistema de Ensino
Público e pelas especificidades da formação de matriz militar.
As vagas para o IPE são fixadas anualmente, pelo Chefe de Estado-Maior do Exército
(CEME).
O IPE admite candidatos para:
a. O 2.º Ciclo do Ensino Básico;
b. O 3.º Ciclo do Ensino Básico;
c. O 10.º ano do Ensino Secundário vertente profissional.
SECÇÃO XI
Matrícula/Regime e Mensalidades
Artigo 170.º
Matrícula

1.

A matrícula confere o Estatuto de Aluno, o qual, para além dos direitos e deveres
consagrados na lei, integra os que estão contemplados no presente Regulamento
Interno.

2.

A matrícula é realizada através do preenchimento de um conjunto de documentos
com os dados pessoais do aluno. Estes dados são processados e armazenados pelo
IPE ou por entidades por este subcontratadas para o efeito. Os dados relacionados
com a saúde apenas são tratados por profissionais, na medida do estritamente
necessário à prestação dos cuidados de saúde.

3.

O tratamento e a privacidade dos dados pessoais obedecem ao disposto no quadro
jurídico previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados.
Artigo 171.º
Renovação da Matrícula

1.

A continuidade no IPE, pressupõe a renovação de matrícula em data estabelecida
anualmente.
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2.

3.

4.

5.

A renovação de matrícula e o regime de frequência do aluno, fica condicionado e o
IPE, reserva-se o direito de a recusar, no início de cada ano letivo, nos seguintes casos:
a. Ausência do pagamento integral das mensalidades vencidas até à data;
b. Quando, após a atribuição da última classificação de comportamento do ano
anterior, lhe for aplicada uma medida disciplinar sancionatória que, pela aplicação
do presente regulamento, determine o seu abate ao efetivo ao Batalhão Escolar e
a consequente transferência de escola;
c. Por decisão do Diretor, após análise em Conselho Pedagógico, nomeadamente em
casos de incumprimento reiterado do Regulamento Interno, por parte do aluno ou
do Encarregado de Educação ou na inadaptação às caraterísticas e aos objetivos
preconizados no Projeto Educativo;
d. Quando o aluno tenha frequentado o 12.º ano e não tenha concluído o curso.
Sendo um procedimento obrigatório, no ato de renovação de matrícula, o
Encarregado de Educação poderá enviar por email ou dirigir-se à secretaria do Serviço
Escolar do IPE, nos prazos fixados e comunicados, os seguintes documentos:
a. Cartão de Cidadão do Aluno;
b. Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação;
c. Número de Contribuinte;
d. Comprovativo de morada;
e. Declaração em como tem irmãos a frequentar outro EME, nos casos aplicáveis;
f. Comprovativo de pagamento da taxa de matrícula;
g. Termo de responsabilidade;
h. Declaração de Nomeação do Encarregado de Educação, quando aplicável.
Após o preenchimento da Folha de Matrícula e confirmação dos dados para efeitos
de renovação da mesma, o responsável pelo pagamento é acompanhado à Secção
Logística a fim de pagar a taxa de matrícula e de preencher a Declaração de
Pagamento, onde declara ter conhecimento do valor da mensalidade a pagar e
respetivas condições de pagamento exigidas.
Aos alunos abrangidos por um eventual regime de capitação no cálculo da
mensalidade com base no rendimento per capita do agregado familiar, respeitante à
declaração de Modelo 3 do IRS, é exigida a apresentação dos documentos abaixo
referidos, sem os quais as mensalidades e as respetivas faturas serão calculadas pelo
valor máximo de mensalidade, não havendo lugar a qualquer estorno após
confirmado o valor exato da mensalidade:
a. Declaração de IRS do ano anterior e a Nota de Liquidação, onde conste o aluno;
b. Folha de matrícula ou declaração, que comprove que se encontra no ativo;
c. Declaração da percentagem de incapacidade adquirida em serviço (apenas para o
caso de Deficientes das Forças Armadas).

6.

Após o preenchimento da Folha de Matrícula, Declaração de Pagamento e restantes
documentos necessários ao processo, o aluno fica automaticamente inscrito no ano
letivo, devendo o encarregado de educação ficar conhecedor, de todo o teor do
presente Regulamento Interno.

7.

Qualquer alteração aos dados indicados na Folha de Matrícula ou Declaração de
Pagamento, deve ser de imediato comunicada pelo Encarregado de Educação à
Secção Logística do IPE.
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Artigo 172.º
Processo Individual do Aluno
1.

O processo individual do aluno, acompanha-o ao longo de todo o seu percurso
escolar.

2.

O processo individual do aluno encontra-se arquivado na Secretaria Escolar, durante
todo o tempo em que o aluno frequentar o IPE.

3.

São registadas no processo individual do aluno, todas as informações relevantes do
seu percurso educativo, designadamente as relativas ao seu aproveitamento escolar,
a comportamentos meritórios, a infrações e medidas disciplinares aplicadas,
incluindo a descrição dos respetivos efeitos.

4.

As informações contidas no processo individual do aluno referentes a matéria
disciplinar e de natureza pessoal e familiar, são estritamente confidenciais,
encontrando-se vinculados ao dever de sigilo, por parte de todos os membros da
comunidade educativa, que a elas tenham acesso.

5.

Os Alunos, através dos Encarregados de Educação, obrigam-se a manter sempre
atualizados os seus endereços e números de telefone, assim como, de comunicar
oportunamente as alterações que tenham ocorrido em relação aos últimos dados por
si fornecidos, utilizando para o efeito o impresso "Alterações à Folha de Renovação
de Matrícula", a obter na secretaria do Serviço Escolar.

6.

O Encarregado de Educação tem o direito de consultar livremente todos os
elementos do processo individual do seu educando, que se encontra na secretaria
escolar, durante o horário de funcionamento da mesma.

7.

O processo individual do aluno, é devolvido aos Pais ou Encarregado de Educação ou
ao aluno maior de idade, no termo da escolaridade obrigatória.
Artigo 173.º
Regime de Internato e Externato

1.

O regime de frequência, em internato ou externato, a frequentar pelo aluno no IPE é
escolhido pelo Encarregado de Educação, no ato de matrícula, ou na renovação de
matrícula, estando condicionado ao número de vagas existente e à decisão favorável
do Diretor.

2.

No ato de renovação de matrícula, o aluno pode ficar impedido de frequentar o IPE
em regime de internato, por decisão do Diretor, após análise em Conselho
Pedagógico, por proposta do CAl ou do Conselho de Turma no final do ano letivo
anterior, nomeadamente em casos, de incumprimento reiterado do Regulamento
Interno por parte do Aluno ou do Encarregado de Educação.

3.

Em qualquer altura do ano letivo o Encarregado de Educação pode requerer a
alteração do regime do seu educando de um regime para o outro, estando a
passagem do regime de externo para interno, sujeita às medidas mencionadas nos
números anteriores.

4.

Durante o ano letivo, o Diretor, sob proposta do CAl, ouvido ou não o Conselho
Pedagógico, pode alterar o regime de internato de um aluno, para o regime de
externo, verificada uma das seguintes condições:
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a. Falta de aproveitamento escolar;
b. Infração disciplinar, sustentada em processo disciplinar.
Artigo 174.º
Mensalidades
1.

A frequência deste estabelecimento de ensino obriga ao pagamento de uma
mensalidade definida anualmente por Despacho do Excelentíssimo Senhor General
Chefe do Estado-Maior do Exército e publicitada atempadamente no site do IPE.

2.

As mensalidades são devidas integralmente, entre o mês de setembro e junho,
ambos inclusive, e liquidadas até ao limite de quinze dias seguidos, após o envio da
fatura.

3.

Para os alunos que estiverem presentes no Instituto durante os meses de julho e/ou
agosto, será debitada apenas a importância correspondente aos dias de
permanência.

4.

O mês é considerado por inteiro para efeitos de pagamento, não existindo desconto
por ausências, qualquer que seja a sua natureza.

5.

Quando se verifiquem atrasos no pagamento das mensalidades e de outras despesas
extraordinárias, o Instituto dos Pupilos do Exército reserva-se o direito, de advertir
os Encarregados de Educação para procederem à liquidação das mensalidades em
atraso, estipulando um prazo de quinze dias, para a liquidação das mesmas, sob pena
de serem acionados os mecanismos de cobrança coerciva.

6.

Findo o referido prazo referido no número anterior a Direção do IPE pode suspender
os alunos das atividades escolares e determinar que sejam entregues aos seus Pais
ou Encarregados de Educação e os alunos são abatidos ao efetivo do Instituto dos
Pupilos do Exército, não isentando o responsável do pagamento do seu débito,
promovendo-se a cobrança coerciva, nos termos da legislação em vigor.

7.

Aos alunos que não tenham a sua situação administrativa e financeira
completamente resolvida, o Instituto dos Pupilos do Exército reserva-se o direito de
suspender a entrega da Carta de Curso, prémios, distinções ou outros documentos
referentes aos alunos.

8.

Os alunos abatidos ao efetivo do Batalhão Escolar, deixam de pagar as mensalidades
no mês seguinte à saída do Instituto dos Pupilos do Exército.

9.

O Encarregado de Educação pode adquirir/alterar/cancelar serviços ou o regime do
seu educando, para o efeito basta informar até ao dia quinze de cada mês, para que
a referida alteração se reflita na faturação do mês seguinte. O requerimento é
efetuado junto da Secretaria Escolar ou do CAl, de acordo com o modelo estipulado
para o efeito, devidamente assinado pelo respetivo Encarregado de Educação.

10.

Os danos causados pelos alunos ao património do IPE, para além da correspondente
ação disciplinar, que possa ter lugar, são assumidos pelos próprios através da
assinatura de uma Nota, de modo a ser garantida a responsabilidade e a
consciencialização do aluno pelo ato praticado. Ao responsável pelo pagamento é
emitida uma fatura independente da mensalidade. Esta é liquidada conjuntamente
com a mensalidade do mês seguinte ao qual se reporta o dano.
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CAPÍTULO V
RECOMPENSAS E DISTINÇÕES

SECÇÃO I
Recompensas e Distinções
Artigo 175.º
Recompensas e Distinções
Com o intuito de patentear o reconhecimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes,
demonstrativos do valor da excelência nestes domínios, estão previstas as seguintes
distinções e prémios a atribuir aos alunos:
1.
Louvores;
2.
Quadros de Honra e de Mérito;
3.
Medalhas;
4.
Prémios;
5.
Distintivos.
SECÇÃO II
Louvores
Artigo176.º
Entidades com Competência
O Diretor, o Comandante do Corpo de Alunos, os Comandantes de Companhia e o
Coordenador Pedagógico, poderão louvar os alunos, que evidenciem possuir relevantes
qualidades de trabalho, morais e de caráter, que devam ser enaltecidas, apontadas como
exemplo a seguir, através de publicação em OS.
Artigo 177.º
Louvores de Mérito Escolar
Após deliberação do Conselho de Turma, o Coordenador de Ciclo/Diretor de curso
poderá propor ao Coordenador Pedagógico, que sejam louvados em OS, os alunos que
mostrarem possuir relevantes qualidades de trabalho, morais e de caráter, que devam ser
enaltecidas, através de publicação em OS.
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SECÇÃO III
Quadros
Artigo 178.º
Quadros de Honra e de Mérito
1.

2.

3.

Semestralmente são publicados em OS, os Quadro de Honra e de Mérito e afixados
em local próprio, a todos os alunos, que satisfaçam cumulativamente os critérios
superiormente definidos e constantes no presente Regulamento Interno.
A validação dos resultados, decorre dos Conselhos de Turma, publicados em OS. pelo
Serviço Escolar, no prazo de cinco dias úteis após a homologação das classificações
pelo Diretor do IPE.
Para a inscrição nos diferentes quadros não será tida em conta a nota de
comportamento do 1.º semestre dos novos alunos, desde que esta classe, não seja
inferior a “Bom”.
Artigo 179.º
Quadro de Honra

Constam dos Quadro de Honra, os alunos que reúnam as seguintes condições:
1.

2.

ENSINO BÁSICO
a. O Comportamento tem que ser de “Muito Bom”;
b. Nenhuma classificação inferior a 3 (três) valores;
c. Média dos níveis igual ou superior a 4,20 (quatro vírgula vinte) valores;
d. Não é considerada, a classificação na disciplina de Educação Moral e Religião
Católica (EMRC).
ENSINO SECUNDÁRIO
a. Comportamento “Muito Bom”;
b. Não pode existir nenhum módulo em atraso;
c. Nenhuma classificação inferior a 10 (dez) valores na avaliação final de cada
módulo de formação ministrada;
d. Média igual ou superior a 16 (dezasseis) valores.
Artigo 180.º
Quadro de Mérito por Aplicação Literária

Serão inscritos em Quadro de Mérito por Aplicação Literária os alunos que reúnam as
seguintes condições:
1.

ENSINO BÁSICO
a. Comportamento “Muito Bom” ou “Bom”;
b. Nenhuma classificação inferior a 3 (três) valores;
c. Média dos níveis igual ou superior a 4,20 (quatro vírgula vinte) valores;
d. No cálculo da média referida na alínea c), não são consideradas as classificações
das disciplinas de Educação Física, IMM e EMRC.
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2.

ENSINO SECUNDÁRIO
a. Comportamento “Muito Bom” ou “Bom”;
b. Nenhum módulo em atraso;
c. Nenhuma classificação inferior a 10 (dez) valores na avaliação final de cada
módulo de formação ministrado;
d. Média igual ou superior a 16 (dezasseis) valores;
e. No cálculo da média referida na alínea d), não são consideradas para o efeito as
classificações das disciplinas de Educação Física e de IMM.
Artigo 181.º
Quadro de Mérito por Aptidão Militar e Física

Serão inscritos em Quadro de Mérito por Aptidão Militar e Física os alunos que reúnam as
seguintes condições:
1.

ENSINO BÁSICO
a. Comportamento “Muito Bom” ou “Bom”;
b. Nenhuma classificação inferior ao nível 3 (três) não sendo considerada a disciplina
de EMRC;
c. Média dos níveis superior a 4 (quatro), às disciplinas de Educação Física e IMM.

2.

ENSINO SECUNDÁRIO
a. Comportamento “Muito Bom” ou “Bom;
b. Nenhum módulo em atraso;
c. Nenhuma classificação inferior a 10 (dez) valores na avaliação final de cada
módulo de formação ministrado;
d. Classificações iguais ou superiores a 16 (dezasseis) valores na disciplina de IMM e
nos módulos da disciplina de Educação Física.
SECÇÃO IV
Medalhas
Artigo 182.º
Medalha de Ouro de Aplicação Literária

Serão premiados com a Medalha de Ouro de Aplicação Literária os alunos que, tendo
permanecido no Quadro de Mérito por Aplicação Literária durante todo o ano letivo,
satisfaçam as condições que a seguir se indicam:
1.
ENSINO BÁSICO
a. Conclusão do ano sem nenhuma classificação inferior ao nível 4 (quatro);
b. Conclusão do ano letivo, com média dos níveis igual ou superior a 4,50 (quatro
vírgula cinquenta);
c. Não são consideradas as classificações das disciplinas de Educação Física, de IMM
e de EMRC, desde que não inferiores ao nível 3 (três).
2.
ENSINO SECUNDÁRIO
a. Nenhum módulo em atraso;
Pág. 107 / 115

Regulamento Interno

b. Nenhuma classificação inferior a 14 (catorze) valores na avaliação final de cada
módulo de formação ministrado;
c. Conclusão do ano com média final igual ou superior a 17 (dezassete) valores;
d. Não são consideradas as classificações das disciplinas de Educação Física e de
IMM, desde que não inferiores a 10 (dez) valores.
Artigo 183.º
Medalha de Prata de Aplicação Literária
Serão premiados com a Medalha de Prata de Aplicação Literária os alunos que, tendo
permanecido no Quadro de Mérito por Aplicação Literária durante todo o ano letivo, não
reúnam as condições para a obtenção da Medalha de Ouro de Aplicação Literária, mas
satisfaçam as condições a seguir discriminadas:
1.
ENSINO BÁSICO
a. Conclusão do ano sem nenhuma classificação inferior ao nível 4 (quatro);
b. Conclusão do ano com média dos níveis igual ou superior a 4,20 (quatro vírgula
vinte);
c. Não são consideradas as classificações das disciplinas de Educação Física, de IMM
e de EMRC, desde que não inferiores ao nível 3 (três).
2.
ENSINO SECUNDÁRIO
a. Nenhum módulo em atraso;
b. Nenhuma classificação inferior a 12 (doze) valores na avaliação final de cada
módulo de formação ministrado;
a. Conclusão do ano com média não inferior a 16 (dezasseis) valores;
c. Não são consideradas as classificações das disciplinas de Educação Física e de
IMM, desde que não inferiores a 10 (dez) valores.
Artigo 184.º
Medalha de Ouro de Aptidão Militar e Física
Serão premiados com a Medalha de Ouro de Aptidão Militar e Física os alunos que, tendo
permanecido no Quadro de Mérito de Aptidão Militar e Física durante todo o ano letivo,
satisfaçam as condições que a seguir se indicam:
1.
ENSINO BÁSICO
a. Conclusão do ano sem nenhuma classificação inferior ao nível 4 (quatro);
b. Concluam o ano com classificação final de nível 5 (cinco) nas disciplinas de IMM e
Educação Física, e, no somatório das classificações dos dois semestres das mesmas
disciplinas, obtenham um mínimo de 19 (dezanove) pontos.
2.
ENSINO SECUNDÁRIO
a. Nenhuma classificação inferior a 12 (doze) valores na avaliação final de cada
módulo de formação ministrado;
b. Concluam o ano com a média igual ou superior a 18 (dezoito) valores nas
disciplinas de IMM e Educação Física. A classificação da disciplina de Educação
Física resulta da média das classificações obtidas nos módulos lecionados nesta
disciplina.
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Artigo 185.º
Medalha de Prata de Aptidão Militar e Física
Serão premiados com a Medalha de Prata de Aptidão Militar e Física os alunos que, tendo
permanecido no Quadro de Mérito de Aptidão Militar e Física durante todo o ano letivo,
não reúnam as condições para a obtenção da Medalha de Ouro de Aplicação Militar e Física,
mas satisfaçam as condições a seguir discriminadas:
1.
ENSINO BÁSICO
a. Conclusão do ano sem nenhuma classificação inferior ao nível 4 (quatro);
b. Obtenham, no somatório das classificações dos dois semestres das disciplinas de
IMM e Educação Física, no mínimo 17 (dezassete) pontos.
2.
ENSINO SECUNDÁRIO
a. Nenhuma classificação inferior a 12 (doze) valores na avaliação final de cada
módulo de formação ministrado.
b. Concluam o ano com a média igual ou superior a 16 (dezasseis) valores nas
disciplinas de IMM e Educação Física.
3. A classificação de Educação Física resulta da média das classificações obtidas nos
módulos lecionados nesta disciplina.
Artigo 186.º
Medalha de Ouro de Comportamento Exemplar
Serão premiados com a Medalha de Ouro de Comportamento Exemplar os alunos que
terminarem o último ano do Ensino Básico ou o último ano do Ensino Secundário, tendo
figurado no Quadro de Honra desde o início de cada Ciclo do Ensino Básico ou desde o início
do Ensino Secundário, respetivamente.
Artigo 187.º
Medalha de Prata de Comportamento Exemplar
Serão premiados com a Medalha de Prata de Comportamento Exemplar os alunos que
terminarem o penúltimo ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico ou o penúltimo ano do Ensino
Secundário, tendo figurado no Quadro de Honra desde o início do 3.º Ciclo ou desde o início
do Ensino Secundário, respetivamente.
Artigo 188.º
Medalha de Cobre de Comportamento Exemplar
Serão premiados com a medalha de Cobre de Comportamento Exemplar os alunos que
terminarem o último ano do 2.º Ciclo do Ensino Básico, tendo figurado no Quadro de Honra
desde o início do Ciclo.
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SECÇÃO V
Distintivos
Artigo 189.º
Distintivos de Mérito Escolar
1.
2.
3.

4.

5.

O Distintivo de Mérito Escolar visa premiar os alunos que ao longo de cada semestre
letivo revelem excecionais resultados escolares e comportamentais.
O Distintivo é propriedade do IPE, sendo atribuído aos alunos, com caráter
temporário, em cerimónia militar.
O apuramento dos alunos será feito pelos Conselhos de Turma. O Serviço Escolar
proporá a publicação em OS, até cinco dias úteis do período subsequente à
homologação das classificações pelo Diretor do IPE.
Para o apuramento dos alunos não será tida em conta a nota de comportamento do
1.º semestre, no caso de terem ingressado no IPE nesse ano letivo, desde que esta
não seja inferior a “Bom”.
Os alunos deixam de poder utilizar o distintivo nas seguintes situações:
a. No final do semestre escolar, quando deixarem de reunir as condições necessárias
à atribuição do mesmo;
b. De imediato, por motivos disciplinares.
Artigo 190.º
Distintivo de Mérito Escolar – Grau Ouro

Serão premiados com Distintivo de Mérito Escolar - Grau Ouro os alunos que satisfaçam as
condições que a seguir se indicam:
1.

2.

ENSINO BÁSICO
a. Comportamento “Muito Bom”;
b. Não é considerada a classificação da disciplina de EMRC;
c. Nenhuma classificação inferior ao nível 4 (quatro);
d. Média dos níveis igual ou superior a 4,50 (quatro vírgula cinquenta).
ENSINO SECUNDÁRIO
a. Comportamento “Muito Bom”;
b. Nenhum módulo em atraso;
c. Nenhuma classificação inferior a 14 (catorze) valores na avaliação final de cada
módulo de formação ministrado e em IMM;
d. Média nos módulos curriculares e em IMM, igual ou superior a dezoito valores.
Artigo 191.º
Distintivo de Mérito Escolar – Grau Prata

Serão premiados com Distintivo de Mérito Escolar - Grau Prata os alunos que, não tendo
obtido o Grau Ouro deste Distintivo, satisfaçam as condições que a seguir se indicam:
1.
ENSINO BÁSICO
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2.

a. Comportamento “Muito Bom”;
b. Não é considerada a classificação da disciplina de EMRC;
c. Nenhuma classificação inferior ao nível 4 (quatro);
d. Média dos níveis igual ou superior a 4,20 (quatro vírgula vinte).
ENSINO SECUNDÁRIO
e. Comportamento “Muito Bom”;
f. Nenhum módulo em atraso;
g. Nenhuma classificação inferior a 12 (doze) valores na avaliação final de cada
módulo de formação ministrado e em IMM;
h. Média nos módulos curriculares e em IMM, igual ou superior a 16 (dezasseis)
valores.
Artigo 192.º
Distintivo de Mérito Desportivo

1.

2.

3.

O Distintivo de Mérito Desportivo visa distinguir os alunos que ao longo de cada
semestre mais se destacaram pelo seu desempenho nas aulas de educação física,
atendendo aos critérios:
a. Assiduidade;
b. Comportamento;
c. Competitividade;
d. Capacidade Motora;
e. Desempenho Individual e Coletivo.
O apuramento dos alunos será atribuído pelo Grupo de Educação Física, sendo
homologado pelo Conselho de Turma, da seguinte forma:
a. No decorrer de cada aula de Educação Física, é atribuída a cada aluno uma
pontuação em função do seu empenhamento e desempenho na aula;
b. Com base no somatório dos pontos obtidos nos meses que compõem cada
semestre são escolhidos os 6 (seis) melhores alunos de cada turma;
c. O apuramento do Distintivo de Mérito Desportivo é feito entre os 6 (seis) alunos
escolhidos em cada turma e com base nas classificações obtidas, respetivamente,
no teste de vaivém e corrida de velocidade (40/60 mts), no caso do Ensino Básico
e nas classificações obtidas nos testes de transposição do muro, transposição da
vala, elevações, teste de “cooper” e corrida de velocidade (80 mts), para os alunos
do Ensino Secundário.
O prémio contempla o Grau Ouro e Grau Prata e é atribuído aos alunos que reúnam
as seguintes condições:
a. Grau Ouro para os alunos com classificação a comportamento igual ou superior a
“Muito Bom” e que obtenham classificação de 5 (cinco), no caso do Ensino Básico
e igual ou superior a 18 (dezoito) para os alunos do Ensino Secundário, nos testes
mencionados na alínea c) do n.º 2;
b. Grau Prata para os alunos com classificação a comportamento igual ou superior a
“Muito Bom” e que obtenham classificação de 4 (quatro), no caso do Ensino Básico
e igual ou superior a 15 (quinze), para os alunos do Ensino Secundário, nos testes
mencionados na alínea c) do n.º 2;
c. Para o apuramento dos alunos não será tida em conta a nota de comportamento
do 1.º semestre, no caso de terem ingressado no IPE nesse ano letivo, desde que
esta não seja inferior a “Bom”.
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Artigo 193.º
Laço de Finalista
1.
2.
3.

O laço de finalista é uma insígnia de esforço e dedicação que lança os alunos finalistas
no “términus” dos diversos cursos.
Cada aluno finalista ostenta, como insígnia, um laço.
O laço será imposto em Cerimónia Pública no início do ano letivo.
Artigo 194.º
Cor do Laço

O laço de finalista apresenta diferentes cores consoante o curso do aluno finalista.
Técnico de Manutenção Industrial – laço com as cores
Dourado (Amarelo) e Roxo na horizontal e de cima para
baixo.
Técnico de Eletrónica, Automação e Comando - laço com as
cores Azul e Branco na horizontal e de cima para baixo.
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
- laço com as cores Verde e Branco na horizontal e de cima
para baixo.
Técnico de Gestão - laço com as cores Azul e Vermelho na
horizontal e de cima para baixo.

Artigo 195.º
Uso e Dimensões
1.
2.

O uso do laço é de utilização exclusiva e obrigatório para os alunos finalistas, na farda
de saída, de gala e serviço interno, nas condições que houver direito o seu uso.
O laço é usado do lado esquerdo do peito, por cima do bolso, no caso deste existir.
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3.
4.

O laço tem as dimensões de 60X30 mm de acordo com as cores respeitantes a cada
curso.
A dobra do laço tem a largura de 1 cm e as cores são invertidas em relação às cores
do laço.

SECÇÃO VI
Prémios
Artigo 196.º
Prémio “Direção de Educação”
1.

2.

Instituído pela Direção de Educação destinado a incentivar, distinguir e reconhecer
as aptidões e atitudes dos alunos que demonstrem valor nos domínios cognitivo,
cultural, desportivo, pessoal e social, numa assumida cultura de valorização
enquanto instrumento preponderante para o desenvolvimento global dos jovens,
inspirado nas qualidades e virtudes da vida militar.
É atribuído anualmente pelo Diretor de Educação, ao aluno dos 2º e 3º Ciclos do
Ensino Básico dos EME que, em virtude da excelência do seu desempenho em termos
de resultados académicos, pela elevação da sua atitude cívica, pela dimensão do seu
esforço, espírito de corpo e interajuda, superação de dificuldades, pelo exemplo,
disponibilidade, disciplina, honra, camaradagem, lealdade, coragem, solidariedade,
espírito de liderança e patriotismo, mereça ser evidenciado pelo melhor
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3.

Desempenho, Cidadania e Comportamento e que não tenha ainda sido distinguido
com este prémio.
A entrega do prémio realizar-se-á na cerimónia militar comemorativa do Dia Festivo
da Direção de Educação.
Artigo 197.º
Prémio “Querer é Poder”

4.

5.
6.

O prémio "QUERER É PODER" é atribuído, por proposta do Comandante do Corpo de
Alunos, ao aluno que termine o Ensino Secundário e que pelo seu comportamento,
aproveitamento e dotes de caráter ao longo da sua permanência no Instituto seja
merecedor de tal prémio, de acordo com as seguintes condições:
a. Mais tenha contribuído para o enaltecimento e transmissão das tradições do
Instituto, consagrando a divisa “Querer é Poder”;
b. A sua atuação em circunstâncias excecionais, devidamente ponderadas e
analisadas pelo Conselho Pedagógico, o torne merecedor de tal galardão.
O prémio será fixado anualmente pela Direção e publicado em OS no início de cada
ano escolar.
O prémio poderá não ser atribuído se a Direção assim o determinar, publicando esta
decisão em OS.
Artigo 198.º
Prémios Especiais

Os Prémios Especiais estabelecidos por entidades oficiais ou particulares são objeto de
regulamento específico, superiormente aprovado, em que constam as finalidades, graus e
natureza de cada prémio bem como as condições necessárias para a sua atribuição.
SECÇÃO VII
Diversos
Artigo 199.º
Diplomas dos Prémios
Os prémios e as medalhas atribuídos pelo Instituto serão acompanhados de diplomas,
passados em nome do Diretor e assinados por este.
Artigo 200.º
Ocasiões para uso das Medalhas
O uso das medalhas ou os respetivos distintivos estão regulamentados no Anexo B ao
presente documento.
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Artigo 201.º
Apuramento dos Alunos com Direito a Prémios
O apuramento dos alunos com direito a prémios será efetuado pelo Serviço Escolar com a
colaboração do CAl, até trinta dias úteis antes da cerimónia de abertura solene do ano
letivo.
CAPÍTULO VI
NOTA FINAL

Artigo 202.º
Regime disciplinar
Ao aluno do IPE, em matéria disciplinar, é aplicado o Regime Disciplinar do Aluno, que
consta como Anexo A ao presente documento e subsidiariamente, pelo disposto na Lei n.º
51/12, de 5 de setembro, que aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar.
Artigo 203.º
Disposição final
1.

2.

3.

4.

A resolução de situações omissas no presente regulamento interno são objeto de
análise e decisão pela Direção do Instituto em consonância com a legislação que se
encontrar em vigor à data de ocorrência das mesmas.
O tratamento e privacidade dos dados pessoais de todos os que pertencem a esta
comunidade educativa obedecem ao disposto no quadro jurídico previsto no
Regulamento Geral de Proteção de Dados e demais legislação em vigor.
O presente Regulamento Interno é revisto ordinariamente de três em três anos. Após
a sua aprovação é homologado pelo diretor de educação e entra em vigor no início
do ano letivo seguinte.
O Regulamento Interno é revisto extraordinariamente a todo o tempo, caso se
verifique a necessidade de alterações ao mesmo, que entrarão em vigor
imediatamente após a respetiva aprovação e homologação pelo Senhor Diretor de
Educação."

Benfica 21 de julho de 2021

O Diretor do IPE

João Carlos Sobral dos Santos
Cor Inf
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