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PREÂMBULO 
A Academia de Música José Atalaya (AMJA) foi fundada em 1998 sob proposta do 

Maestro José Atalaya com o apoio da Câmara Municipal de Fafe e integra-se, 

juridicamente, na Associação Cultural de Educação Pelas Artes (ACEPA) que é uma 

Instituição sem fins lucrativos e que tem como principal objeto o desenvolvimento cultural 

local ao nível da divulgação e Ensino da Música no concelho de Fafe.   

Foram sócios fundadores, entre outros, a Câmara Municipal de Fafe, o Núcleo de Artes e 

Letras de Fafe, o Rancho Folclórico de Fafe, a Sociedade Filarmónica Fafense (Banda de 

Revelhe), a Sociedade Artística Musical Fafense (Banda de Golães), o Grupo Cultural e 

Recreativo Nun’Álvares, a Associação Comercial e Industrial de Fafe, Cabeceiras de 

Basto e Celorico de Basto e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Fafe e, em nome 

individual, o Maestro José Atalaya e os Professores Miguel Leite e Maria Henriqueta 

Fernandes. 

Desde a sua fundação, a Academia apostou no ensino da Música com a qualidade 

necessária ao seu reconhecimento pelo Ministério da Educação. 

Foi assim que, aberta a todos os escalões etários mas dando particular atenção aos mais 

jovens, a Academia de Música José Atalaya foi conquistando o seu espaço, o que lhe 

valeu o reconhecimento pela Direção Regional de Educação do Norte ao conceder-lhe 

autorização provisória de funcionamento e paralelismo pedagógico aos Cursos Básicos à 

data em funcionamento, onde cerca de 100 alunos, com empenho e arte davam 

significado à Música como forma de expressão.  

 O ano letivo de 2003/2004 foi decisivo. Para além da entrada em funcionamento dos 

Cursos Complementares de Piano e Guitarra, que entretanto obtiveram reconhecimento 

oficial, a Academia obteve “Autorização Definitiva de Lecionação” em 16 de Janeiro de 

2003, através da autorização nº 95/DREN. 

Mais tarde, em 17 de Janeiro de 2012, por Despacho do Sr. Diretor Regional de Educação 

do Norte, foi-lhe concedida Autonomia Pedagógica pelo período de 3 anos, que se tornou 

definitiva no âmbito do artigo 36º do Decreto-Lei 152/2013 de 4 de novembro. 

A intervenção da Academia de Música José Atalaya tem sido igualmente marcante no 

domínio da promoção e valorização da Música, através da organização e produção de 

eventos musicais a nível local e abertos a diversos tipos de público e através da 

colaboração com outras entidades culturais.   

Mantém um Corpo Docente bastante estável, constituído por cerca de 30 professores e 

uma população escolar que ronda os 250 alunos. Merece destaque a grande aposta no 



Regime Articulado que proporciona a frequência gratuita a mais de 99% dos alunos desta 

Academia. 

A especificidade deste ensino reside, obviamente, na formação vocacional que contém 

uma forte componente prática, ministrado em salas específicas para o efeito, quer para 

aulas individuais de instrumento e canto quer para aulas de conjunto. 

O Ensino Vocacional da Música tem como objetivo proporcionar formação musical de 

elevado nível técnico, artístico e sociocultural, organizando-se para o efeito de forma 

progressiva desde o primeiro ciclo do Ensino Básico até ao nível Secundário, com 

possibilidade de progressão de estudos a nível superior em cursos de Instrumento, 

Formação Musical, Direção de Orquestra ou Coral, Composição, Ciências Musicais, Artes 

do Espetáculo. 

A procura destes cursos por parte dos alunos e/ou dos Encarregados de Educação visa 

dois objetivos distintos mas não necessariamente exclusos: 

a) Conseguir, para os seus educandos, uma formação geral mais abrangente e, nesse 

caso vêm a Música como um canal facilitador de comunicação e de inserção social, 

uma forma de criar disciplina de trabalho através da maximização de qualidades 

como o rigor técnico, a vontade, a organização, a concentração, a memória, a 

agilidade de raciocínio e a coordenação motora, uma forma de despertar a 

imaginação criadora e o sentido estético, uma forma de desenvolver um espírito 

crítico enquanto público e uma forma de conseguir uma formação musical e 

artística especializada na área da Música. 

b) Atingir uma formação musical sólida, que permita o acesso a uma futura 

profissionalização em áreas como a de criação, de interpretação ou de pedagogia; 

A satisfação de ambos os objetivos pode ser procurada e deve ser incentivada. Mas para 

tal é necessário que tanto os alunos como os Encarregados de Educação, entendam que 

a busca de qualquer um destes objetivos implica seriedade de propósito e de trabalho. 
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Artigo 1º 
(Objetivo) 

O Regulamento Interno tem como objetivo definir normas gerais e específicas de 

funcionamento da AMJA, garantindo a todos os elementos o direito de participar, ativa e 

conscientemente, na vida da Academia e no seu Projeto Educativo. Salvaguarda, 

também, os direitos e deveres de toda a Comunidade Educativa. 

Artigo 2º 
Destinatários 

O presente Regulamento Interno aplica-se a todos os intervenientes na comunidade 

escolar, designadamente: 

a) Entidade Titular; 

b) Órgãos de Direção, Administração e Gestão; 

c) Estruturas de orientação educativa; 

d) Alunos; 

e) Pessoal docente; 

f) Pessoal não docente; 

g) Pais e/ou Encarregados de Educação; 

h) Visitantes e utilizadores das instalações e espaços da AMJA; 

i) Utentes em geral. 
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CAPÍTULO I  

ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 
PEDAGÓGICA 

Secção I – ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, DIREÇÃO E GESTÃO  
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Artigo 3º 
Órgãos 

1.A AMJA tem como órgão de gestão e administração financeiras a Entidade Titular 

ACEPA cujos órgãos sociais são a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal, 

que se gerem por regulamento próprio. (anexo 1) 

2.A AMJA tem como órgãos de gestão pedagógica a Direção Pedagógica, o Conselho 

Pedagógico. 

Artigo 4º 
Direção Pedagógica 

1.A Direção Pedagógica coordena e orienta a ação educativa e preside ao Conselho 

Pedagógico, tendo como principal dever garantir a qualidade do ensino ministrado. 

2.A Direção Pedagógica é colegial e integra um membro proposto pela da Direção da 

ACEPA sendo os restantes elementos nomeados pela ACEPA sob parecer do seu 

representante, devendo reunir as condições exigidas pelo Ministério da Educação e 

Ciência. 

3.São competências da Direção Pedagógica: 

a) Dirigir superiormente a AMJA;  

b) Dirigir e coordenar a gestão de todo o pessoal docente e não docente em serviço 

na escola, garantindo o cumprimento das normas de funcionamento da escola, 

exercendo uma ação orientadora sobre o corpo docente e sobre todo o pessoal 

que exerça funções de carácter educativo; 

c) Representar a AMJA junto dos órgãos da tutela, em todos os assuntos de caráter 

pedagógico e prestar todas as informações que estes, nos termos da lei, 

solicitarem; 

d) Elaborar, aprovar e fazer cumprir o Regulamento Interno; 

e) Planificar e supervisionar as atividades curriculares e culturais; 

f) Garantir a realização das avaliações periódicas no devido tempo com isenção e 

rigor de modo a que os conhecimentos dos alunos correspondam aos critérios 

definidos pela legislação em vigor; 
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g) Garantir a publicação e oficialização de horários, pautas, avaliações e programas 

em devido tempo; 

h) Monitorizar o cumprimento dos planos e programas de estudo; 

i) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Pedagógico; 

j) Zelar pela qualidade do ensino; 

k) Orientar e coordenar a atividade da escola e gerir os seus bens; 

l) Garantir e manter em perfeitas condições de utilização as instalações escolares, 

bem como todo o material e equipamento escolar, promovendo a sua permanente 

manutenção; 

m)Garantir a guarda e conservação da documentação fundamental, que se encontra 

em arquivo; 

n) Criar e assegurar os recursos financeiros e humanos necessários ao normal 

funcionamento da escola; 

o)  Cuidar da educação e disciplina dos alunos; 

p) Reunir pelo menos uma vez por mês e elaborar as respetivas atas; 

q) Dar cumprimento à legislação em vigor que lhe é aplicável; 

r) Promover um clima de segurança na escola através da elaboração do plano de 

evacuação do edifício, da organização regular de simulacros com a evacuação 

da escola e através da dinamização de ações de formação sobre segurança, 

nomeadamente, manuseamento de extintores e outros procedimentos básicos de 

segurança; 

Artigo 5º 
Conselho Pedagógico 

1.O Conselho Pedagógico é o órgão que delibera sobre os assuntos de natureza 

pedagógica. 

2.O Conselho Pedagógico é composto por um representante da Direção Pedagógica e 

pelos delegados de Departamento Disciplinar, nomeadamente: 

a) Formação Musical e Classes de Conjunto;  

b) Componente da Formação Científica do Ensino Secundário, Canto/Educação 

Vocal e Acompanhamento e Improvisação; 

c) Cordas; 

d) Sopros; 
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e) Teclas. 

3.São competências do Conselho Pedagógico: 

a) Elaborar, aprovar, fazer cumprir e avaliar o Plano de Atividades da AMJA; 

b) Elaborar, aprovar, fazer cumprir e avaliar o Projeto Educativo da AMJA; 

c) Apreciar e aprovar o Regulamento Interno; 

d) Fazer propostas e dar parecer sobre a orientação escolar, em particular sobre 

organização curricular, calendário escolar, provas de transição de ano, avaliações 

e métodos de ensino; 

e) Regulamentar e calendarizar as PAA´s; 

f) Apreciar e aprovar toda a documentação proveniente dos diferentes 

Departamentos Disciplinares, nomeadamente programas, critérios de avaliação e 

respetivas ponderações e informação sobre as diferentes provas; 

g) Lavrar as atas das reuniões que efetua; 

h) Promover atividades que viabilizem a articulação interdisciplinar; 

i) Promover, em colaboração com os outros órgãos da AMJA, atividades culturais, 

de animação e de formação pedagógica; 

j) Fazer propostas para otimizar a utilização dos diferentes recursos educativos da 

AMJA, assim como para a aquisição de material didático e bibliográfico; 

k) Dar cumprimento à legislação em vigor que lhe é aplicável. 

4.As reuniões de Conselho Pedagógico são agendadas no início do ano letivo, num 

mínimo de duas por período, e sempre que razões pedagógicas o justifiquem, serão 

convocadas extraordinariamente.  

5.Os restantes elementos da Direção Pedagógica têm assento nas reuniões do 

Conselho Pedagógico embora sem poder de decisão. 

6.O Conselho Pedagógico reserva-se o direito de convidar outros elementos da 

comunidade para, sem poder de decisão, integrar pontualmente as suas reuniões, 

sempre que entenda que o contributo dessa participação constitui uma mais-valia 

pedagógica. 

Artigo 6º 
Departamentos Disciplinares 

1.Os delegados de Departamento Disciplinar são propostos pela Direção Pedagógica. 

2.São competências dos delegados de Departamento Disciplinar: 
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a) Representar os demais professores no Conselho Pedagógico, atuando como 

facilitadores de comunicação entre os docentes e este Conselho e assumindo a 

coordenação pedagógica dos seus Departamentos Disciplinares; 

b) Organizar no início de cada ano letivo o funcionamento do Departamento 

Disciplinar que coordenam; 

c) Coordenar e levar ao Conselho Pedagógico sugestões e propostas dos docentes 

que representam e que visem o enriquecimento da ação pedagógica, 

nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento e avaliação do Projeto 

Educativo, do Plano Anual de Atividades e do Regulamento Interno da AMJA; 

d) Transmitir aos docentes que representam as informações e deliberações  do 

Conselho Pedagógico, acompanhando e facilitando o cumprimento das mesmas; 

e) Promover a articulação curricular entre os diversos professores procurando a 

uniformização do processo de ensino-aprendizagem e coordenando as 

orientações curriculares e os programas de estudo adequando os seus 

conteúdos e objetivos à realidade da AMJA; 

f) Promover a divulgação de materiais pedagógicos entre professores; 

g) Organizar todo o processo de avaliação, nomeadamente no que respeita a 

provas trimestrais, provas de transição, provas globais e provas de acesso e 

colocação; 

h) Manter organizados os dossiês dos quais devem constar os programas/

planificações das diversas disciplinas, os critérios de avaliação, as informações 

sobre as diferentes provas, as atas das reuniões, material proveniente do 

Conselho Pedagógico e demais documentos de interesse. 

3.O grupo de Departamento Disciplinar reúne ordinariamente duas vezes por período e, 

extraordinariamente, sempre que razões pedagógicas o justifique.  

4.As disciplinas lecionadas na AMJA estão agrupadas nos seguintes Departamentos 

Disciplinares: 

a) Formação Musical (níveis de iniciação, básico e secundário) e Classe de 

Conjunto (coros, orquestras, música de câmara, ensembles);  

b) Componente da Formação Científica do Ensino Secundário (História da Cultura e 

das Artes e Análise e Técnicas de Composição), Canto/Educação Vocal e 

Acompanhamento e Improvisação; 

c) Cordas (cordas dedilhadas e cordas friccionadas); 

d) Sopros (madeiras e metais); 

e) Teclas (piano e acordeão). 
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Artigo 7º 
Diretor de Turma 

1.São competências do Diretor de Turma: 

a) Assegurar a articulação entre todos os docentes que constituem o Conselho de 

Turma, os alunos, os pais e/ou encarregados de educação; 

b) Assegurar a articulação entre o Conselho de Turma e os demais órgãos de 

gestão da AMJA (Direção e Conselho Pedagógico); 

c) Promover a comunicação e colaboração entre professores e alunos; 

d) Acompanhar o aluno de forma a desenvolver estratégias que visem facilitar a sua 

integração na AMJA; 

e) Organizar e manter o dossiê de turma atualizado para ser consultado pelos 

outros professores de turma; 

f) Verificar semanalmente as faltas dos alunos e respetivas justificações e registá-

las nos suportes administrativos adequados; 

g) Informar os pais e/ou encarregados de educação sobre o aproveitamento, 

assiduidade e comportamento dos seus educandos; 

h) Promover junto do Conselho de Turma a realização de ações conducentes à 

aplicação do Projeto Educativo da AMJA, numa perspetiva de envolvimento dos 

pais e/ou encarregados de educação e de abertura à comunidade; 

i) Presidir às reuniões de Conselho de Turma; 

j) Representar o Conselho de Turma da AMJA, em todas as reuniões do ensino 

regular. 

Artigo 8º 
Conselho de Turma 

1.O Conselho de Turma é constituído por todos os professores da turma. 

2.São competências do Conselho de Turma: 

a) Assegurar a adequação do currículo às caraterísticas específicas dos alunos; 

b) Propor estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens 

dos alunos; 

c) Conceber e delinear atividades complementares ao currículo; 
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d) Debater e propor soluções para os problemas pedagógicos e disciplinares, 

relacionados com os alunos da turma, nomeadamente quanto ao aproveitamento, 

assiduidade, disciplina, ritmo de aprendizagem, possíveis estratégias de 

recuperação e casos de inadaptação; 

e) Colaborar nas ações que favoreçam a inter-relação da escola com a comunidade;  

f) Deliberar, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Pedagógico, 

sobre as propostas de avaliação apresentadas em cada um dos momentos de 

avaliação; 

g) Preparar os documentos relativos ao processo de aprendizagem e avaliação dos 

alunos, a serem disponibilizados aos pais e/ou encarregados de educação. 

3.As reuniões de Conselho de Turma são calendarizadas no Plano de Atividades e 

convocadas e coordenadas pelos diretores de turma e devem ocorrer fora do normal 

funcionamento do horário letivo para possibilitar a presença de todos os elementos o 

Conselho de Turma. 

4.O Conselho de Turma reúne, ordinariamente, no final de cada período e, 

extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo respetivo Diretor de Turma ou 

pela Direção Pedagógica, para tratar de assuntos de natureza pedagógica e/ou 

disciplinar. 

5.Das reuniões de Conselho de Turma devem ser lavradas atas, das quais constem 

todas as questões relevantes. 

Secção II – Serviços Funcionais 

Artigo 9º 
Trabalhadores de Administração e Serviços 

1.A admissão e/ou despedimento de trabalhadores é da competência da Direção da 

ACEPA mediante parecer da Direção Pedagógica. 

2.O estatuto dos trabalhadores da AMJA (remunerações, regalias, direitos e deveres) 

regulamentar-se-á pelo determinado no Contrato Coletivo de Trabalho do Ensino 

Particular e Cooperativo; 

3.O horário e distribuição de tarefas é da competência da Direção Pedagógica e terá 

em conta as especificidades da AMJA nomeadamente a abertura ininterrupta das 
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instalações, de segunda a sexta, conforme horário afixado, e o apoio às atividades de 

caráter curricular e extracurricular realizadas pela AMJA. 

Artigo 10º 
Trabalhadores Administrativos 

1.Os trabalhadores administrativos asseguram o atendimento geral e as informações, 

dentro das suas competências, a docentes, alunos, pais e/ou encarregados de 

educação e restante comunidade. 

2.São, ainda, competências dos trabalhadores administrativos: 

a) Todas as tarefas administrativas, como matrículas (anexo 2), tratamento de 

dados e certificações delegadas pela Direção Pedagógica; 

b) A manutenção e atualização de dossiês de alunos e professores; 

c) O serviço de reprografia; (anexo 3) 

d) Gestão da utilização da biblioteca e mediateca; (anexo 4) 

e) Tratamento da correspondência recebida e expedida; 

f) Afixação e remoção de pautas de avaliação e materiais de divulgação; 

g) Registo e gestão das cedências de material didático; (anexo 5) 

h) Gestão da ocupação dos espaços; (anexo 6) 

i) Controle e gestão da assiduidade e pontualidade dos docentes e posterior 

comunicação à Direção Pedagógica; 

j) Gestão de toda a faturação; 

k) Processamento de vencimentos; 

l) Gestão dos procedimentos relacionados com a Medicina no Trabalho. 

Artigo 11º 
Trabalhadores de Serviços 

1.Os trabalhadores de serviços asseguram as tarefas de que forem incumbidos pela 

Direção Pedagógica, trabalhadores administrativos e pessoal docente em todas as 

questões que se relacionem com o apoio ao bom funcionamento da AMJA. 

2.São, ainda, competências dos trabalhadores de serviços: 

a) Garantir a higienização e organização de todos os espaços utilizados pela AMJA; 

b) Supervisionar a ocupação dos espaços por parte dos alunos e dos docentes, 

garantindo a sua correta utilização. 

12



Artigo 12º 
Biblioteca e Mediateca 

A utilização da biblioteca e da mediateca orienta-se por regulamento próprio. (anexo 4) 

Artigo 13º 
Reprografia 

A utilização da reprografia orienta-se por regulamento próprio. (anexo 3) 

Artigo 14º 
Horários de Funcionamento 

O horário de funcionamento dos diversos serviços é coincidente com o horário de 

funcionamento da AMJA. Encontra-se afixado em local próprio e será ajustado mediante 

as necessidades. 

Artigo 15º 
Acesso às Instalações 

O acesso às instalações orienta-se por regulamento próprio. (anexo 6) 
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CAPÍTULO II 

OFERTA EDUCATIVA 

Secção I – CURSOS E PLANOS DE ESTUDO 

Artigo 16º 
Níveis de Ensino 

1.A AMJA leciona os seguintes níveis de ensino, de acordo com a lei vigente: 

a) 1º Ciclo do Ensino Básico - Cursos de Iniciação;  

b) 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico - Cursos Básicos de Instrumento em Regime de 

Ensino Articulado; 

c) Ensino Secundário - Cursos Secundários de Instrumento e de Formação Musical, 

nos Regimes Articulado e Supletivo; 

d) Cursos Livres de Instrumento. 

Tabela de Correspondências 

Artigo 17º 
Cursos Oficiais 

1.A AMJA oferece os seguintes Cursos Oficiais: 
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Artigo 18º 
Plano de Estudos 

1.Os planos de estudo dos cursos oficiais são os definidos e aprovados pelo Ministério 

da Educação e Ciência. (anexo 7) 

2.De acordo com a lei em vigor e ainda por decisão da Direção Pedagógica, as 

disciplinas a frequentar em cada curso são: 

Curso Disciplinas Carga Horária
Iniciação Instrumento 

Formação Musical 

Classe de Conjunto - Coro

50’ (par pedagógico) a) 

50’ 

50’

Básico de Instrumento 

Regime Ar;culado e 

Suple;vo

Instrumento 

Formação Musical b) 

Classe de Conjunto c)

100’ (par pedagógico) ou 

50’ (situações ímpares) 

100’ + 50’ 

100’

15

Acordeão Saxofone

Canto Trompa

Clarinete Trombone

Contrabaixo Trompete

Fagote Tuba

Flauta Guitarra Clássica

Formação Musical Violeta

Oboé Violino

Piano Violoncelo



a) Enquanto se mantiver a situação pandémica, o Conselho Pedagógico entende que não deve colocar na sala de 
aula o par pedagógico, pelo que, a carga letiva deve ser repartida igualmente pelos dois alunos. 

b) A carga horária à disciplina de Formação Musical, nos cursos em regime articulado, acresce 50 minutos em virtude 
da Academia não ter oferta complementar.  

c) As ofertas para a frequência da disciplina de Classe de Conjunto são: Coro, Orquestra de Sopros, Orquestra 
Cordas e Ensemble de Guitarras. Aos alunos é facultada a possibilidade de frequentarem mais do que uma Classe 
de Conjunto ou, para além da Classe de Conjunto que frequentam, participarem grupos de Música de Câmara que 
anualmente são criados. 

d) Tendo em conta os recursos humanos da AMJA e os interesses dos alunos optou-se por oferecer a disciplina de 
Acompanhamento e Improvisação. 

 

3.Nos Cursos Básicos, os alunos frequentam obrigatoriamente as seguintes Classes de 

Conjunto: 

Curso Secundário de 

Instrumento 

Regime Ar;culado

Instrumento 

Formação Musical b) 

Classe de Conjunto c) 

A.T.C. 

H.C.A 

Disciplina de Opção d) (11º 

e 12º anos)

100’ 

100’ + 50’  

150’ 

150’ 

150’ 

50’

Curso Secundário de 

Instrumento 

Regime Suple;vo

Instrumento 

Formação Musical 

Classe de Conjunto b) 

A.T.C.

50’ 

100’ 

150’ 

150’

Curso Secundário de 

Formação Musical 

Regime Ar;culado

Educação Vocal 

Formação Musical b) 

Classe de Conjunto c) 

A.T.C. 

H.C.A 

Disciplina de Opção d) (11º 

e 12º anos)

50’ (aulas individuais) 

100’ + 50’ 

150’ 

150’ 

150’ 

50’

Curso Secundário de 

Formação Musical 

Regime Suple;vo

Educação Vocal 

Formação Musical 

Classe de Conjunto 

A.T.C.

50’ (aulas individuais) 

100’ 

150’ 

150’
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4.Em caso de problemas devidamente comprovados, e mediante uma exposição à 

Direção Pedagógica, por escrito e devidamente fundamentada, os alunos poderão 

frequentar outra Classe de Conjunto diferente da que está prevista como obrigatória. 

A Direção Pedagógica avaliará a situação e comunicará a sua decisão no prazo 

máximo de oito dias.  

5.Estas alterações, de carácter excecional, e porque podem provocar “furos” no horário 

do aluno, serão assumidas por parte do encarregado de educação através da 

assinatura de um termo de responsabilidade. 

6.A escola oferece, ainda, a possibilidade de os alunos frequentarem, também, outras 

Classes de Conjunto, em regime de acumulação com a Classe de Conjunto definida 

no ponto 3. 

7.No caso dos alunos que frequentam mais do que uma Classe de Conjunto, a 

avaliação será a da classe em que o aluno obtenha melhor classificação, desde que 

essa classe tenha uma duração igual à estipulada para o nível de ensino que o aluno 

frequenta.  

8.Nos Cursos Secundários em Regime de Ensino Articulado, os tempos de Oferta 

Complementar, são distribuídos, como reforço, pelas disciplinas de Formação Musical 

(50´) e Classe de Conjunto (50´). 

SECÇÃO II – ADMISSÃO DE ALUNOS E PROVAS 

Artigo 19º 
Admissão de alunos 
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1.Serão admitidos aos Cursos de Iniciação, mediante o pagamento de uma propina 

mensal que é definida anualmente de acordo com a lei de financiamento vigente, os 

alunos que frequentem o 1º ciclo do Ensino Básico. 

2.A Direção da AMJA reserva-se o direito de admitir os alunos ao Curso de Iniciação 

mediante o número de vagas por ano de escolaridade e instrumento, respeitando, 

ainda, a ordem de inscrição. 

3.Serão admitidos aos Cursos Básicos (1º grau/5º ano), mediante a realização de uma 

prova de acesso de acordo com a lei de financiamento vigente (anexo 8), os 

candidatos que iniciam o 2º ciclo do Ensino Básico.  

4.Os alunos  internos  que pretendam  prosseguir  estudos  no  Básico  em  regime  de  

Ensino  Articulado, integrarão diretamente as listas de seriação desde que a média da 

sua avaliação nas provas trimestrais nas disciplinas de Formação Musical e 

Instrumento, seja igual ou superior a 70%. Os  alunos externos  bem  como  os  

internos  com  média  inferior  a  70%  terão  que  fazer  uma prova de acesso, que 

pode ser alargada aos alunos com média superior a 70% se eles assim o desejarem 

ou pretenderem mudar de instrumento. 

5.Ainda no que diz respeito ao ponto 4, e no cumprimento da lei, os candidatos serão 

seriados pela classificação obtida e serão aceites até ao limite de vagas a que a lei de 

financiamento condiciona. Os candidatos terão que obter, ainda, classificação final 

positiva. 

6.Poderão ser admitidos, ainda, aos Cursos Básicos os alunos que, mediante a 

realização de uma prova de colocação, demonstrem conhecimentos compatíveis com 

o nível/grau que pretende frequentar, desde que não seja posto em causa o limite de 

alunos que a lei de financiamento estipula (anexo 9). 

7.Serão admitidos aos Cursos Secundários (6º grau/10º ano), mediante realização de 

uma prova de acesso nas disciplinas de Formação Musical e Instrumento, de acordo 

com a lei de financiamento vigente (anexo 10), os candidatos que iniciam o Ensino 

Secundário. 

8.Para os candidatos internos, os resultados obtidos nas provas globais do 5º grau/9º 

ano, substituirão a prova de acesso. 

9.Ainda no que diz respeito aos pontos 7 e 8, e no cumprimento da lei, os candidatos 

serão seriados pela classificação obtida e serão aceites até ao limite de vagas a que 

a lei de financiamento condiciona.  
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10.Poderão, ainda, ser admitidos por transferência, em qualquer ano/grau dos Cursos 

de Iniciação, Básicos e Secundários, alunos provenientes de outros estabelecimentos 

de ensino desde que: 

a) A AMJA tenha vaga para esse instrumento e desde que não seja posto em causa 

o limite de alunos que a lei de financiamento estipula; 

b) Desde que, na escola regular, o aluno possa ser integrado nas turmas do ensino 

articulado.  

10.Poderão, também, ser admitidos alunos em regime de Curso Livre, nas seguintes 

condições: 

a) A matrícula nos Cursos Livres é realizada de acordo com a disponibilidade do 

professor em causa e de sala, sem interferir com o horário de outros alunos; 

b) Nestes cursos, os conteúdos programáticos podem ser ajustados pelo professor 

de acordo com o perfil do aluno; 

c) O aluno poderá, se tiver compatibilidade de horário e assim o desejar, frequentar 

as disciplinas de Formação Musical e Classe de Conjunto; 

d) A conclusão destes cursos não confere certificação oficial. 

Artigo 20º 
Provas de Acesso aos Cursos Básicos 

1.A realização das provas de acesso aos Cursos Básicos obedecerá a regulamento 

próprio no respeito da lei vigente. (anexo 8) 

Artigo 21º 
Provas de Acesso aos Cursos Secundários 

1.A realização das provas de acesso aos Cursos Secundários obedecerá a 

regulamento próprio no respeito da lei vigente. (anexo 10) 

Artigo 22º 
Provas de Colocação de ano/grau 

1.A realização das provas de colocação de ano/grau obedecerá a regulamento próprio 

no respeito da lei vigente. (anexo 9) 
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Artigo 23º 
Provas de Avaliação Trimestral 

1.As provas de avaliação trimestral realizam-se no final de cada período. 

2.O seu período de realização será definido no Plano de Atividades no início de cada 

ano letivo. 

3.A sua ponderação na avaliação do final de período está definida nos critérios de 

avaliação de cada disciplina. 

4.A calendarização das provas por aluno ou turma bem como a elaboração dos 

modelos necessários à sua objetivação, é da responsabilidade do Departamento 

Disciplinar. 

Artigo 24º 
Provas de Transição de ano/grau 

1.A realização das provas de transição de ano/grau obedecerá a regulamento próprio 

no respeito da lei vigente. (anexo 11) 

Artigo 25º 
Provas Globais 

1.A realização das provas globais obedecerá a regulamento próprio no respeito da lei 

vigente. (anexo 12) 

Artigo 26º 
PAA 

1.De acordo com a lei em vigor, no Curso Secundário de Música, os alunos realizam 

uma Prova de Aptidão Artística cujos moldes estão definidos em regulamento próprio. 

(anexo 13) 

SECÇÃO III – MATERIAL 

Artigo 27º 
Material 
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1.A frequência dos cursos artísticos ministrados pela AMJA pressupõe a aquisição de 

todo o material específico necessário tanto para aulas (instrumento musical, entre 

outros) como para apresentações públicas (outfit, entre outros). 

2.As aquisições de material didático dependem da aprovação da Direção Pedagógica. 

3.A AMJA poderá ceder instrumentos, por empréstimo, nas seguintes condições: 

a) Os instrumentos disponíveis serão cedidos, prioritariamente, aos alunos dos 

Cursos de Iniciação; 

b) Poderão, também, usufruir do empréstimo, por um período máximo de 60 dias, os 

alunos dos Cursos Básicos e Secundários por motivo de reparação dos seus 

instrumentos ou enquanto aguardam a aquisição de instrumento próprio; 

c) Os alunos e/ou os Encarregados de Educação serão responsabilizados por 

qualquer dano ocorrido durante o período de empréstimo do instrumento. 

d) Nos casos em que à Direção da AMJA seja comunicadas pelo encarregado de 

educação dificuldades na aquisição do instrumento e depois de verificada a 

veracidade da situação, podem ser cedidos instrumentos que haja disponíveis 

por um período superior ao previsto na alínea b) ou mesmo subsidiar a sua 

aquisição, para ser usado pelo aluno no período em que frequente esta escola. 

SECÇÃO IV – MATRICULAS E HORÁRIOS 

Artigo 28º 
Matrículas 

1.De acordo com a lei em vigor, todo o processo que se relaciona com matrículas 

(novas matrículas, renovação ou anulação de matrícula) obedecerá a regulamento 

próprio. (anexo 2) 

2.No ato da matrícula o(a) encarregado(a) de educação deverá assinar uma declaração 

de consentimento prévio de recolha e utilização de dados pessoais necessários à 

frequência deste estabelecimento de ensino e ainda à recolha imagens e som, com o 

objetivos previstos no ponto 8 e seguintes, do artigo 33ª deste documento. (anexo 15)  

Artigo 29º 
Horários 
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1.Os horários letivos são definidos pela AMJA e decorrem de segunda-feira a sexta-

feira, entre as 8:30 e as 20:30 horas. 

2.No caso das aulas de instrumento, poderá, mediante apresentação por escrito de 

uma justificação plausível por parte do encarregado de educação e após análise da 

situação escolar, haver algum ajuste no horário. 

3.A AMJA reserva-se o direito de alterar os horários, informando os interessados com a 

máxima antecedência possível. 

SECÇÃO V – AVALIAÇÃO 

Artigo 30º 
Processo de Avaliação 

1.A avaliação do aproveitamento escolar dos alunos rege-se de acordo com as normas 

gerais aplicadas ao ensino em geral e pelas especificidades de cada curso. 

2.Para os cursos de Ensino Articulado, os estabelecimentos de ensino envolvidos na 

lecionação do Plano de Estudos dos cursos frequentados estabelecem mecanismos 

necessários para efeitos de articulação pedagógica e de avaliação. 

3.A progressão nas disciplinas da componente de formação artística especializada é 

independente da progressão de ano de escolaridade. 

4.O aproveitamento obtido nas disciplinas da componente de formação artística 

especializada não é considerado para efeitos de retenção de ano no ensino básico 

geral ou de admissão às provas finais do 2º e 3º ciclos. 

5.A retenção em qualquer dos anos de escolaridade não impede a sua progressão na 

componente de formação artística especializada. 

6.A obtenção de uma avaliação negativa no final do 3º período, em qualquer das 

disciplinas da componente de formação artística especializada, impede a progressão 

nessas mesmas disciplinas, sem prejuízo de progressão nas restantes. 

7.Os casos omissos são resolvidos com recurso à legislação em vigor. 

Artigo 31º 
Avaliação 
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1.O Conselho Pedagógico aprova no início de cada ano letivo, sob proposta dos grupos 

de Departamento Disciplinar os critérios de avaliação para cada disciplina e ano de 

escolaridade. 

2.Os professores das diferentes disciplinas devem, no início do ano letivo, dar a 

conhecer e explicar aos seus alunos os critérios de avaliação. 

3.Os referidos critérios de avaliação deverão, ainda, ser divulgados no site da AMJA. 

4.Caso não existam, até 31 de outubro, alterações aos critérios do ano letivo anterior, 

estes consideram-se em vigor. 

5.A informação de avaliação relativa a testes de avaliação sumativa e aos restantes 

trabalhos, individuais ou de grupo, executados pelos alunos é fornecida através de 

uma menção qualitativa. Uma vez que a avaliação é contínua, em qualquer momento 

o professor poderá aplicar instrumentos de avaliação formal. 

Artigo 32º 
Tabelas de Conversão dos Sistemas de Classificação 

1.As classificações de avaliação sumativa obedecem à seguinte tabela: 

2.As classificações de final de período dos Cursos de Iniciação e Básico, obedecem à 

seguinte tabela; 
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3.As classificações de final de período dos Cursos Secundários, obedecem à seguinte 

tabela; 

SECÇÃO VI – 
APRESENTAÇÕES PÚBLICAS 

Artigo 33º 
  Apresentações públicas 
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1.O processo de ensino-aprendizagem neste tipo de ensino inclui uma natural 

preponderância na apresentação pública, implicando uma rotina de audições, 

concertos, concursos, provas, exames e outras. Esta prática exige numerosas 

apresentações públicas, por vezes no exterior da escola, daí advindo algumas 

exigências tanto no que respeita ao acompanhamento por parte dos professores, 

como na compreensão, aceitação, apoio e envolvimento dos pais e/ou encarregados 

de educação. 

2.As audições públicas, promovidas pela AMJA, fazem parte do processo de avaliação. 

No entanto, a decisão de participação cabe ao professor, uma vez que estas devem 

ter um caráter de índole pedagógica de modo a fomentar a motivação, a integração e 

a valorização do aluno. 

3.As audições públicas de alunos promovidas pela AMJA poderão ocorrer após o 

horário escolar. 

4.Tendo em conta que são apresentações públicas, é necessário que o aluno participe 

de forma asseada e apresente um trabalho digno. 

5.Todas as audições públicas de alunos promovidas pela AMJA têm horários a cumprir, 

pelo que o aluno deve ser pontual e portador do material necessário (instrumento, 

partituras, outfit, se assim lhe for pedido). 

6.A apresentação dos alunos da AMJA em Concursos, quando em representação 

desta, só poderá realizar-se mediante proposta do professor. A proposta será 

apresentada ao aluno e, no caso de este ser de menor idade, ao encarregado de 

educação, tendo sempre presente o melhor para o desenvolvimento do aluno 

enquanto músico e indivíduo.  

7.O professor ou alguém em sua representação, acompanhará o aluno menor em todo 

o processo. 

8.As apresentações públicas de alunos e professores promovidas pela AMJA poderão 

ser gravadas pela Academia, ou empresa por esta contratada, com a finalidade de 

criar um registo interno para o arquivo da escola.  

9.Das apresentações públicas não podem ser feitas gravações sem autorização da 

Direção Pedagógica. 

10.A captação de imagens por parte dos pais e/ou encarregados de educação, poderá 

ser permitida desde que seja exclusivamente do(a) seu(sua) educando(a). 

11.Os pais e/ou encarregados de educação que tenham alguma reserva sobre a 

recolha de imagens dos seus educandos, devem, até 31 de outubro, manifestar o seu 

desacordo à Direção Pedagógica, por escrito, para que se proceda à não inclusão 
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do(a) seu(sua) educando(a) nas atividades públicas  se estas envolverem, 

simultaneamente, outros alunos.  

SECÇÃO VII – ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 

Artigo 34º 
  Calendário Escolar 

1.O calendário escolar é o definido pela Direção Pedagógica no âmbito do regime de 

autonomia, de acordo com a legislação em vigor e em articulação com as escolas do 

ensino regular com as quais tem protocolo. 

2.A AMJA reserva-se o direito de adequar este calendário às necessidades de 

funcionamento interno. 

Artigo 35º 
Plano Anual de Atividades 

1.A elaboração do Plano Anual de Atividades é da responsabilidade conjunta da 

Direção da ACEPA, da Direção Pedagógica, do Conselho Pedagógico e dos grupos 

de Departamento Disciplinar e pode ser atualizado sempre que tal se justifique. 

2.São consideradas atividades escolares: 

a) Aulas; 

b) Audições, concertos, recitais e espetáculos; 

c) Visitas de estudo; 

d) Concursos; 

e) Masterclasses e Intercâmbios; 

f) Outras apresentações ou representações públicas promovidas pela AMJA, dentro 

ou fora das suas instalações. 

3. As propostas de atividades deverão ser apresentadas por escrito mediante o 

preenchimento do modelo para tal designado. 
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SECÇÃO VIII – INSCRIÇÕES E MENSALIDADES 

Artigo 36º 
Inscrições e Mensalidades 

1.Estão sujeitos a inscrição e mensalidade todos os alunos que frequentam Cursos de 

Iniciação, Cursos Básicos e Secundários em Regime de Supletivo, Cursos Livres e 

todos os alunos que, em qualquer curso e regime, não se encontrem abrangidos pelo 

apoio financeiro concedido pelo Ministério da Educação.  

2.Os valores referidos no ponto 1 serão definidos, anualmente, em documento 

aprovado em Assembleia Geral da ACEPA e respeitando as orientações da legislação 

em vigor. 

3.Aos alunos que frequentem o regime articulado e se encontrem abrangidos pelo 

apoio financeiro, não pode ser cobrado qualquer valor no âmbito do plano de estudos 

oficial. 
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CAPÍTULO III 

DIREITOS E DEVERES DA COMUNIDADE ESCOLAR 

SECÇÃO I – ALUNOS  

Artigo 37º 
Direitos dos alunos 

1.No âmbito do desenvolvimento dos valores e princípios de uma cultura de cidadania, 

o aluno deve conhecer e respeitar ativamente os seus direitos e deveres. Nesse 

sentido, para além daquilo que aqui fica escrito, deve ter sempre em conta o disposto 

no Estatuto do aluno – lei nº 51/2012 de 5 de setembro – que para além de 

estabelecer os direitos e os deveres dos alunos do ensino básico e secundário, 

estabelece o compromisso dos pais e/ou encarregados de educação e dos restantes 

membros da comunidade educativa na sua educação e formação. 

2.São direitos dos alunos: 

a) Aceder a toda a informação inerente aos cursos ministrados na AMJA, respetivos 

regimes, objetivos, conteúdos programáticos e métodos e critérios de avaliação; 

b) Conhecer o Regulamento Interno; 

c) Ser respeitado por toda a comunidade escolar; 

d) Receber assistência médica sempre que necessário; 

e) Ter assegurada a confidencialidade dos dados de caráter pessoal e familiar, 

constantes no seu processo individual, conforme legislação em vigor; 

f) Beneficiar de um ensino de qualidade, visando a sua formação humana, cultural 

e profissional; 

g) Receber as aulas relativas às disciplinas nas quais se inscreveu; 

h) Usufruir do apoio dos docentes nas dificuldades que possa sentir, bem como na 

orientação da sua formação pessoal, cultural e profissional; 

i) Usar, sempre que possível e sem prejuízo da atividade letiva, as instalações e os 

instrumentos da AMJA para estudo; 

j) Participar ativamente na vida escolar da AMJA, nomeadamente contribuindo com 

sugestões e críticas justificadas; 
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k) Ser informado de todas as atividades da AMJA que possam implicar a sua 

participação (direta ou indireta); 

l) Consultar trimestralmente as pautas de avaliação (no fim de cada período) as 

quais devem conter a classificação do aluno a todas as disciplinas. 

m)Obter certificados de frequência sempre que os requeira e certificados de 

habilitações no final do 3º ciclo e secundário. 

Artigo 38º 
Deveres dos alunos 

1.São deveres dos alunos: 

a) Respeitar toda a comunidade escolar não recorrendo, em caso algum, ao insulto 

e/ou à violência; 

b) Cumprir o Regulamento Interno; 

c) Ser assíduo e pontual; 

d) Trazer para a aula o material necessário à mesma.  

e) Ter em atenção as orientações de aprendizagem facultadas pelos professores; 

f) Não importunar a atividade letiva da AMJA;  

g) Respeitar as instruções do pessoal docente e do pessoal não docente; 

h) Ter um comportamento adequado em todas as apresentações públicas, tanto em 

palco como nos bastidores; 

i) Assistir de forma correta a audições, concertos ou outras atividades realizadas 

pela AMJA, expressando assim o seu respeito pelos intervenientes; 

j) Conhecer e respeitar as normas e os horários dos serviços da AMJA; 

k) Zelar pela preservação, conservação e manutenção da AMJA, designadamente 

instrumentos, material didático e instalações; 

l) Participar ativamente e de forma pontual e empenhada nas atividades e 

iniciativas da AMJA para as quais seja selecionado; 

m)Solicitar autorização à Direção Pedagógica da AMJA para atuar publicamente, 

quando em representação desta, indicando para o efeito a data, o local e o 

programa a executar.  

n) Comunicar a desistência - pelo próprio se de maior idade ou por intermédio do(a) 

encarregado(a) de educação, se de menor idade - por escrito, aos Serviços 

Administrativos (alunos dos Cursos de Iniciação e Secundários em regime 

supletivo) e responsabilizar-se pelo pagamento desse mês, no caso de o fazer 
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até 31 de dezembro, ou, o pagamento da totalidade das mensalidades do ano 

letivo, no caso de o fazer após o início do 2º período.  

o) Comunicar ao Diretor de Turma acontecimentos perturbadores da vida escolar; 

p) Não ser portador de materiais, instrumentos ou engenhos passíveis de causar 

danos físicos a si próprio ou a terceiros; 

q) Não recorrer ao uso de telemóveis ou outros aparelhos eletrónicos dentro das 

salas de aula, a menos que devidamente autorizado pelo professor.  

Artigo 39º 
Medidas Disciplinares Corretivas e Sancionatórias 

1. Estão previstas medidas disciplinares correctivas e sancionatórias para os alunos que 

não cumpram o presente regulamento e/ou causem situações que perturbem a ordem 

escolar. 

2. Estas medidas poderão ser decididas pelo professor da disciplina, pelo Diretor de 

Turma, pelo Conselho de Turma, pela Direção Pedagógica, de acordo com a 

gravidade dos incumprimentos e em conformidade com o constante do anexo 16. 

SECÇÃO II – DOCENTES 

Em escolas vocacionais de música, o perfil do professor implica, naturalmente, uma 

prática continuada daquilo que ensina, entendendo-se essa sua atividade artística como 

um fator de renovação e aperfeiçoamento pessoal, realçando a dimensão artística da sua 

atividade pedagógica. 
Os professores são os primeiros responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem, 

pelo que devem promover medidas de caráter pedagógico que estimulem o harmonioso 

desenvolvimento da educação em todas as atividades escolares. 

Artigo 40º 
Direitos dos Professores 

1.Ao pessoal docente são garantidos os direitos estabelecidos pela lei laboral em  vigor 

e os direitos profissionais decorrentes do presente Regulamento Interno. 
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2.Decorrendo da natureza da função exercida, cujo desempenho deve orientar-se para 

níveis de excelência, são direitos profissionais específicos do pessoal docente: 

a) Exercer a profissão docente vendo garantidos os seus princípios deontológicos; 

b) Ser respeitado por toda a comunidade educativa; 

c) Conhecer o Regulamento Interno; 

d) Ser autónomo na sua prática pedagógica, dentro do respeito por este 

regulamento e pelas diretrizes superiormente emanadas; 

e) Intervir na orientação pedagógica através da liberdade de iniciativa a exercer no 

quadro do plano de estudos aprovados, no Plano Anual de Atividades, no Projeto 

Educativo, na escolha dos métodos de ensino, das tecnologias e técnicas de 

educação e dos tipos de meios auxiliares de ensino mais adequados; 

f) O direito de participar em experiências pedagógicas, bem como nos respetivos 

processos de avaliação; 

g) Ter à sua disposição o material didático em boas condições de utilização; 

h) Conhecer, com 48 horas de antecedência, alterações ao seu horário letivo 

habitual; 

i) Conhecer as deliberações dos órgãos diretivos, administrativos e pedagógicos 

em tempo útil; 

j) Remuneração e demais regalias sociais e financeiras previstas no Contrato 

Coletivo de Trabalho em vigor e proporcionais ao seu horário de trabalho;  

k) Formação e informação para o exercício da função educativa; 

l) Segurança na atividade profissional; 

m)Participar na negociação coletiva. 

Artigo 41º 
Deveres dos Professores 

1.O pessoal docente está obrigado ao cumprimento dos deveres estabelecidos pela lei 

laboral em vigor  e dos deveres profissionais decorrentes do presente Regulamento 

Interno. 

2.Decorrendo da natureza da função exercida, cujo desempenho deve orientar-se para 

níveis de excelência, são deveres profissionais específicos do pessoal docente: 

a) Contribuir para a formação e realização integral dos alunos, promovendo o 

desenvolvimento das suas capacidades, estimulando a sua autonomia e 
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criatividade, incentivando a formação de cidadãos civicamente responsáveis e 

democraticamente intervenientes na vida da comunidade; 

b) Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais 

membros da comunidade educativa, valorizando os diferentes saberes e culturas 

e combatendo processos de exclusão e discriminação; 

c) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a 

criação e o desenvolvimento de relações de respeito mútuo, em especial entre 

docentes, alunos, pais e/ou encarregados de educação e pessoal não docente; 

d) Gerir o processo de ensino-aprendizagem, no âmbito dos programas definidos, 

procurando adotar mecanismos de diferenciação pedagógica suscetíveis de 

responder às necessidades individuais dos alunos; 

e) Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respetivas 

famílias; 

f) Enriquecer e partilhar os recursos educativos, bem como utilizar novos meios de 

ensino que lhe sejam propostos, numa perspetiva de abertura à inovação e de 

reforço da qualidade da educação e ensino; 

g) Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, 

numa perspetiva de desenvolvimento pessoal e profissional; 

h) Exercer a função docente de acordo com o Projeto Educativo e o Regulamento 

Interno da escola e cumprir as diretrizes emanadas da Direção Pedagógica; 

i) Cumprir o calendário escolar e o Plano de Atividades; 

j) Planificar as aulas de acordo com os programas e conteúdos aprovados para a 

disciplina; 

k) Fazer uma avaliação objetiva dos alunos ao longo do ano letivo; 

l) Manter a ordem e disciplina na sala de aula evitando perturbar o funcionamento 

das outras aulas, zelar pelo bom estado, conservação e arrumação do 

equipamento da sala, co-responsabilizar-se pela preservação e uso adequado 

das instalações e equipamentos e propor medidas de melhoramento e 

renovação; 

m)Comunicar ao Diretor de Turma e/ou à Direção Pedagógica todas as ocorrências 

de interesse, quer seja a nível de assiduidade, comportamento ou 

aproveitamento; 

n) Assinalar, junto do pessoal administrativo, a sua chegada à escola e a sua partida 

da mesma (turno da manhã e da tarde); 
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o) Ser assíduo e pontual no cumprimento de qualquer tipo de tarefa (aulas, 

reuniões, atividades), respeitando escrupulosamente os horários e calendários de 

trabalho; 

p) Participar nas reuniões de avaliação, intercalares ou outras sob pena de lhe ser 

marcada falta de dois tempos por reunião e consequente desconto no 

vencimento mensal; 

q) Preencher os sumários e outras informações na plataforma MUSA de forma 

objetiva, clara e não repetitiva dentro dos prazos estabelecidos; 

r) Marcar na plataforma MUSA todas as atividades realizadas na componente não 

letiva; 

s) Acompanhar os seus alunos em todo o processo que se relacione com concursos 

ou outras situações em que o aluno se encontre em representação da AMJA; 

t) Fazer a marcação das audições e concertos atempadamente, junto do membro 

da Direção responsável para o efeito; (anexo 14) 

u) Cuidar para que na sala de aula, salvo exceções devidamente justificadas, só 

permaneçam os alunos designados pelo horário; 

v) Aceitar, sem prejuízo do seu horário de trabalho, o desempenho de funções em 

estruturas de apoio educativo, bem como tarefas relacionadas com a organização 

da atividade escolar; 

w)Comunicar aos Serviços Administrativos com antecedência de cinco dias quando 

previsíveis, e assim que for possível quando imprevisíveis, quaisquer alterações 

ao normal horário de trabalho e aguardar a aprovação dos referidos serviços 

antes de as oficializar com o(s) aluno(s); 

x) Não se fazer substituir no exercício das suas funções sem o prévio conhecimento 

e autorização da Direção Pedagógica;  

y) Proceder a um exame médico anual ou bienal, conforme previsto na lei, junto da 

entidade com quem a AMJA tem protocolo e de acordo com as orientações e 

calendarização previstas e cumprir as demais normas de saúde, higiene e 

segurança no trabalho aplicáveis; 

z) Entregar junto dos serviços administrativos, no início de cada ano letivo, um 

registo criminal válido e uma declaração sob compromisso de honra em como 

não sofre de qualquer problema físico ou psicológico que seja impeditivo do 

exercício da sua profissão. 
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SECÇÃO III – TRABALHADORES DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

Artigo 42º 
Direitos dos Trabalhadores 

1.São direitos dos trabalhadores de administração e serviços: 

a) Exercer a profissão vendo garantidos os seus princípios deontológicos; 

b) Ser respeitado por toda a comunidade educativa; 

c) Conhecer o Regulamento Interno; 

d) Participar ativamente na vida da comunidade escolar; 

e) Aceder a toda a informação inerente à atividade que desempenham; 

f) Beneficiar de formação profissional e informação adequada ao exercício das suas 

funções; 

g) Receber a remuneração e demais regalias sociais e financeiras previstas no 

Contrato Coletivo de Trabalho e acordadas com a Direção aquando da sua 

contratação;  

h) Segurança na atividade profissional; 

i) Participar na negociação coletiva. 

Artigo 43º 
Deveres dos Trabalhadores 

1.São deveres dos trabalhadores de administração e serviços: 

a) Respeitar toda a comunidade educativa; 

b) Cumprir o Regulamento Interno; 

c) Cumprir com pontualidade e assiduidade os horários anualmente estabelecidos 

sem prejuízo de pontuais ajustes para apoio às atividades desenvolvidas pela 

AMJA no âmbito do seu Plano de Atividades; 

d) Registar diariamente em suporte próprio o cumprimento do horário; 

e) Exercer com brio e competência todas as suas funções; 

f) Empenhar-se na sua formação pessoal e profissional e realizar formação 

proposta pela Direção; 

g) Garantir a confidencialidade dos dados constantes no processo individual de 

alunos e docentes; 

h) Comunicar à Direção qualquer anomalia, deficiência ou conflito; 
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i) Respeitar o âmbito da sala de aula, zelando pelo bom funcionamento das aulas; 

j) Proceder a um exame médico anual ou bienal, conforme previsto na lei,  junto da 

entidade com quem a AMJA tem protocolo e de acordo com as orientações e 

calendarização previstas e cumprir as demais normas de saúde, higiene e 

segurança no trabalho aplicáveis; 

k) Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos alunos e respetivas 

famílias; 

l) Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais 

membros da comunidade educativa, valorizando os diferentes saberes e culturas 

e combatendo processos de exclusão e discriminação; 

m)Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a 

criação e o desenvolvimento de relações de respeito mútuo, em especial entre 

docentes, alunos, encarregados de educação e pessoal não docente; 

n) Abster-se de aconselhar ou, por qualquer outra forma dar parecer a alunos e/ou 

encarregados de educação sobre assuntos de natureza pedagógica; 

o) Zelar pela preservação e uso adequados das instalações e equipamentos. 

SECÇÃO IV – PAIS E/OU ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Artigo 44º 
Direitos dos Pais e/ou Encarregados de Educação 

1.São direitos dos pais e/ou encarregados de educação: 

a) Ser respeitados por toda a comunidade escolar; 

b) Conhecer o Regulamento Interno; 

c) Ter acesso a toda a informação relativo ao(à) seu(sua) educando(a); 

d) Ser informados das atividades escolares em que o(a) seu(sua) educando(a) 

participe, quer se realizem dentro ou fora das instalações da AMJA; 

e) Ver concretizadas as aulas do(a) seu(sua) educando(a); 

f) Participar ativamente na vida da comunidade escolar; 

g) Aceder ao documento de registo de avaliação periódica do(a) seu(sua) 

educando(a); 
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h) Ser informados, no ato de matrícula, do valor da mesma e respetivas 

mensalidades (quando se aplicar), bem como das condições e datas de 

pagamento; 

i) Ser atendidos pelos Diretores de Turma dos seus educandos, bem como pela 

Direção Pedagógica, em horário estipulado no início do ano letivo ou, na 

impossibilidade de o encarregado de educação comparecer neste horário, em 

horário acordado pontualmente; 

j) Ser sócio da ACEPA e assim poder participar em todos os momentos decisivos 

da vida da Associação;  

k) Ver garantida a confidencialidade dos dados constantes no processo individual 

do(a) seu(sua) educando(a). 

Artigo 45º 
Deveres dos Pais e/ou Encarregados de Educação 

1.São deveres dos pais e/ou encarregados de educação: 

a) Respeitar a comunidade escolar; 

b) Conhecer e cumprir o Regulamento Interno; 

c) Inteirar-se do processo de formação e ensino do(a) seu(sua) educando(a); 

d) Garantir a matrícula e/ou renovação de matrícula e do(a) seu(sua) educando(a) 

nos Serviços Administrativos; 

e) Efetuar o pagamento das mensalidades (quando se aplicar), junto dos Serviços 

Administrativos, até ao dia 8 de cada mês; 

f) Efetuar o pagamento da última mensalidade do ano letivo aquando do 

pagamento da primeira mensalidade; 

g) Colaborar com os docentes no acordo de reposição ou antecipação de aulas; 

h) Assegurar a assiduidade e pontualidade às aulas e restantes atividades do(a) 

seu(sua) educando(a); 

i) Quando previsíveis, comunicar com a antecedência possível aos professores e/

ou aos Serviços Administrativos a necessidades do(a) seu(sua) educando(a) 

faltar; 

j) Justificar as faltas do(a) seu(sua) educando(a); 

k) Informar os professores de aspetos relevantes para a integração e 

aproveitamento escolar do(a) seu(sua) educando(a); 
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l) Respeitar o horário de atendimento estipulado pelos Diretores de Turma e 

Direção Pedagógica; 

m)Respeitar o âmbito da sala de aula, não perturbando o bom funcionamento das 

aulas; 

n) Quando sócio da ACEPA. participar em todos os momentos decisivos da vida da 

Associação;  

o) Participar ativamente e de forma motivadora nas atividades promovidas pela 

AMJA, em especial naquelas em que se integram os seus educandos, de forma a 

que estes sintam o seu trabalho valorizado e aprendam a valorizar o trabalho dos 

outros. 

SECÇÃO V – DEVER DE ASSIDUIDADE - alunos 

1.Para além do dever de frequência da escolaridade obrigatória, nos termos da lei, os 

alunos são responsáveis pelo cumprimento dos deveres de assiduidade e 

pontualidade. 

2.Os pais e/ou encarregados de educação dos alunos menores de idade são 

responsáveis, conjuntamente com estes, pelo cumprimento dos deveres referidos no 

número anterior. 

3.Os deveres de assiduidade e pontualidade implicam, quer a sua presença e 

pontualidade na sala de aula e demais locais onde se desenvolvam as atividades 

previstas no seu horário, incluindo as aulas de apoio, audições e outros eventos, 

nomeadamente os previstos no Plano Anual de Atividades. Deve, ainda, apresentar 

uma atitude de empenho intelectual e comportamental adequada ao processo de 

ensino e aprendizagem e de acordo com a sua idade. 

Artigo 46º 
Faltas 

1.Por falta entende-se a ausência do aluno a uma aula ou qualquer outra atividade de 

frequência obrigatória ou facultativa, caso tenha havido lugar a inscrição, 

nomeadamente atividades inscritas no Plano Anual de Atividades, nos quais esteja 

prevista a sua comparência. 

2.Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de 
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ausência do aluno. 

3.As faltas são registadas em suportes administrativos adequados. 

Artigo 47º 
 Controlo da Assiduidade 

1.O registo das faltas é feito pelo professor responsável pela disciplina. 

2.O registo de faltas a outras atividades é feito pelo professor responsável pela sua 

organização. 

Artigo 48º 
Faltas por Ausência de Pontualidade 

1.Sempre que o aluno se apresente na aula dez minutos após a hora de entrada, ao 

primeiro tempo do turno da manhã, e cinco minutos após a hora de entrada 

regulamentar para todas as restantes aulas, deverá o professor da disciplina registar 

a ocorrência, para efeitos de avaliação. 

2.Quando um aluno for reincidente na falta de pontualidade, deverá o professor da 

disciplina informar o Diretor de Turma a fim de este, em colaboração com os pais e/ou 

encarregado de educação ou com o aluno, quando maior de idade, apurar a razão da 

sua atitude e diligenciar para o dever de pontualidade ser cumprido. 

3.Caso o aluno persista em não ser pontual, à terceira ocorrência e seguintes, fica o 

mesmo sujeito à marcação de uma falta de presença não passível de justificação. 

Neste caso, deve o professor da disciplina remeter ao Diretor de Turma uma 

participação desta ocorrência. 

Artigo 49º 
Faltas por Ausência de Material 

1.Sempre que o aluno não se faça acompanhar do material necessário às atividades 

escolares, deverá o professor da disciplina registar o facto para efeitos de avaliação. 

2.As faltas marcadas nos termos do número anterior são, para todos os seus efeitos, 

equiparadas às faltas por ausência de pontualidade. 

Artigo 50º 
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Faltas a Provas de Avaliação 

1.Sempre que, por motivos comprovados de doença imprevista ou prolongada, ou 

outros motivos previstos na legislação em vigor, o aluno faltar a uma aula em que se 

realize um teste/prova de avaliação, deverão os pais e/ou o encarregado de 

educação, ou o aluno quando maior, contatar, de imediato, o professor ou o Diretor de 

Turma consoante o que for mais expedito, a fim de justificar os motivos que 

impediram a sua presença naquela aula. 

2.Quando o referido contato, nos termos do número anterior, for efetuado com o Diretor 

de Turma, deverá o mesmo informar, com caráter de urgência, o professor da 

disciplina que decidirá sobre a efetiva necessidade de realização de um novo teste/

prova. 

Artigo 51º 
Faltas a Apresentações Públicas 

1.O aluno que falte a apresentações públicas da escola com as quais esteja 

previamente comprometido, bem como a ensaios de preparação para as mesmas, e 

em relação às quais não tenha sido expressamente dispensado, ser-lhe-á marcado 

um número de faltas correspondente a dois tempos letivos no caso de a referida falta 

ocorrer a uma apresentação pública e a um tempo letivo no caso de a referida falta 

ocorrer a um ensaio de preparação para a mesma. 

2.As faltas referidas no número anterior só podem ser marcadas na condição de estas 

não se sobreporem a atividades letivas semanais previstas no horário do referido 

aluno, exceto se o contrário for expressamente autorizado pelo professor da atividade 

letiva desta forma afetada, e na condição de ter sido antecipadamente comunicado ao 

encarregado de educação a realização da referida atividade quando estejam em 

causa alunos menores de idade. 

3.As faltas referidas neste artigo são registadas em suporte próprio e passíveis de ser 

justificas. 

Artigo 52º 
Faltas a Aulas de Apoio  

1.Todos os alunos têm direito a aulas de apoio sempre que tal se justifique. 
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2.Sempre que um aluno der três faltas injustificadas a uma aula de apoio, perderá o 

direito a esse apoio. 

Artigo 53º 
Justificação de Faltas 

1.São consideradas justificadas todas as faltas dadas pelos motivos previstos na lei. 

2.Podem, ainda, ser consideradas justificadas as faltas dadas por participação em 

atividade de comprovado interesse para a formação do aluno ou em atividades 

desenvolvidas pela escola regular. 

3.O pedido de justificação de faltas é apresentado por escrito pelos pais e/ou 

encarregado de educação ou pelo aluno, quando maior de idade, ao Diretor de 

Turma. 

4.O Diretor de Turma pode solicitar aos pais e/ou encarregados de educação, ou ao 

aluno, quando maior, os comprovativos adicionais que entendam necessários à 

justificação da falta. 

5.A justificação da falta deve ser apresentada previamente, sendo o motivo previsível, 

ou, nos restantes casos, até voltar a ter aula com o Diretor de Turma. 

Artigo 54º 
Faltas Injustificadas 

1.As faltas são injustificadas quando: 

a) Não tenha sido apresentada justificação nos termos do artigo anterior; 

b) A justificação tenha sido apresentada fora do prazo; 

c) A justificação não tenha sido aceite; 

d) A marcação da falta resulte da aplicação da ordem de saída da sala de aula ou de 

medida disciplinar sancionatória; 

e) Exista reincidência de faltas de pontualidade e de material, não justificadas, nos 

termos previstos pelos artigos 47º e 48º. 

2.Na situação prevista na alínea c) do número anterior, a não-aceitação da justificação 

apresentada deve ser devidamente fundamentada e registada por escrito. 

3.As faltas injustificadas são comunicadas aos pais e/ou encarregados de educação 

ou, quando maior de idade, ao aluno, pelo Diretor de Turma, pelo meio mais expedito. 

4.As faltas injustificadas cujo controlo caiba, nos termos do artigo 50º, ao professor 

responsável pela atividade realizada, devem ser por este comunicadas, da forma 
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mais expedita possível, ao Diretor de Turma. 

Artigo 55º 
Excesso de Faltas Injustificadas 

1.As faltas injustificadas não podem exceder o dobro do número de tempos letivos 

semanais, por disciplina. 

2.Quando for atingido metade do limite de faltas injustificadas, os pais e/ou 

encarregados de educação ou, quando maior de idade, o aluno, são convocados, 

pelo meio mais expedito, pelo Diretor de Turma. 

3.A notificação referida no número anterior deve alertar para as consequências da 

violação do limite de faltas injustificadas e procurar encontrar uma solução que 

permita garantir o cumprimento efetivo do dever de assiduidade. 

4.Caso se revele impraticável o referido no número anterior, por motivos não imputáveis 

à AMJA, e sempre que a gravidade especial da situação possa ser interpretada como 

abandono, deve ser dado conhecimento à escola regular e à DGEstE, a fim de ser 

iniciado o processo de ajuste do plano de estudos. 

SECÇÃO VI – DEVER DE ASSIDUIDADE – Professores  

Artigo 56º 
Faltas 

1.Por falta entende-se a ausência do professor a uma aula ou qualquer outra atividade 

inscrita no Plano Anual de Atividades na qual esteja prevista a sua comparência ou 

para a qual tenha sido previamente convocado; 

2.Decorrendo as aulas em tempos consecutivos, há tantas faltas quantos os tempos de 

ausência do professor. 

3.As faltas são registadas em suportes administrativos adequados. 

4.A falta a uma reunião corresponde à marcação de falta a dois tempos letivos e ao 

consequente desconto no vencimento. 

5.A falta injustificada a uma reunião, corresponde, para além do disposto no número 
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anterior, ao desconto de dois tempos no tempo de serviço. 

6.A justificação de faltas deve ser efetuada nos termos da lei. Outros motivos não 

previstos na lei serão expostos, por escrito, à Direção Pedagógica que os analisará, 

sobre eles deliberará e da decisão dará conhecimento pelo mesmo meio; 

7.As faltas referentes à componente letiva nas aulas de instrumento devem ser 

antecipadas ou repostas, de acordo com a disponibilidade do aluno e do encarregado 

de educação e após validação pelos Serviços Administrativos do pedido de alteração.   

8.As faltas referentes à componente letiva nas aulas de grupo, quando previstas, 

devem ser precavidas recorrendo a permutas ou substituições evitando, assim, os 

transtornos provocados pelas reposições ou antecipações destas. 

SECÇÃO VII – DEVER DE ASSIDUIDADE – Trabalhadores de 
Administração e Serviços 

Nos termos da lei, os trabalhadores de administração e serviços são responsáveis pelo 

cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade. 

Artigo 57º 
Faltas 

1.Considera-se falta a não comparência no local de trabalho durante a totalidade ou 

parte do período de trabalho a que está obrigado. 

2.As faltas podem ser justificadas ou injustificadas: 

a) Consideram-se motivos válidos para justificação de faltas os previstos na lei em 

vigor. Outros motivos não previstos na lei serão expostos à Direção Pedagógica 

que os analisará e sobre eles deliberará. 

b) As faltas injustificadas poderão ser descontadas no vencimento. 

c) Em todo o processo de gestão de faltas dos trabalhadores de Administração e 

Serviços serão tidas em conta as exigências decorrentes da necessidade de 

flexibilidade nos respetivos horários. 
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CAPÍTULO IV  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 58º 
Consulta do Regulamento Interno 

O presente regulamento deverá estar acessível a toda a comunidade escolar abrangida 

pelo mesmo em www.amjatalaya.net e nos Serviços Administrativos, sem prejuízo de 

poderem ser feitas cópias de extratos para distribuição a quem as solicitar. 

Artigo 59º 
Revisões do Regulamento Interno 

Sempre que se justifique, o presente regulamento será revisto, com os objetivos de o 

adequar às alterações legislativas, ao Projeto Educativo e de maximizar a qualidade dos 

serviços prestados pela AMJA. Todas as alterações serão devidamente divulgadas. 

Artigo 60º 
Casos omissos 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos com recurso à legislação geral e 

específica em vigor, desde que possível, ou remetidos para a competência da Direção 

Pedagógica. 

Artigo 61º 
Aprovação 

O Regulamento Interno é aprovado pelo Conselho Pedagógico, entrando em vigor no dia 

seguinte ao da sua aprovação. 
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Anexo 1 - Regulamento da ACEPA 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE EDUCAÇÃO PELAS ARTES 

REGULAMENTO INTERNO 

Fafe 2014 

CAPÍTULO I 

Denominação, Natureza, Sede, Fins, Composição e Duração 

ARTIGO 1º 

(Denominação e natureza) 

A Associação adota a denominação de “ Associação Cultural de Educação pelas Artes”, 

que se regerá pelos Estatutos e presente Regulamento Interno, cujas normas não 

poderão contrariar as disposições que, sobre a matéria, estabelece o Código Civil e os 

Estatutos. 

ARTIGO 2º 

(SEDE) 

1- A Associação tem a sua sede na Rua Monsenhor Vieira de Castro nº 132, da cidade de 

Fafe, nos termos do Estatuto desta Associação. 

2- A Direção, após a aprovação da Assembleia Geral, poderá, quando o entender, 

transferir dentro da área da cidade de Fafe a sua sede para onde julgar mais conveniente. 

ARTIGO 3º 

(Fins) 

A Associação tem por objeto: 
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1 - Contribuir para a promoção cultural das populações nos mais diversos aspetos, mas sobretudo 

na vertente musical; 

2.- Contribuir para a valorização e expansão do ensino da música nos seus diversos graus e 

modalidades; 

3.- Contribuir para a inventariação, defesa, conservação e valorização do património artístico e 

cultural; 

4.- Promover a sensibilização das entidades responsáveis para problemas e necessidades 

culturais de Fafe e Região. 

A Associação realiza os seus fins, nomeadamente:  

1- Através dos serviços pedagógicos e de ensino da música ministrados na sua escola 

ACADEMIA DE MÚSICA JOSÉ ATALAYA; 

2- Por contatos com entidades oficiais ou particulares; 

3 - Através de iniciativas culturais pontuais ou continuadas, de organização individual ou 

em parceria com outras instituições. 

ARTIGO 4º 

(Composição) 

A Associação é composta por sócios efetivos, honorários e beneméritos. 

ARTIGO 5º 

(Duração) 

A sua duração é por tempo indeterminado, a partir da data da sua constituição. 

CAPÍTULO II 

ASSOCIADOS 
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ARTIGO 6º 

(Categoria de Associados) 

1- A Associação terá a seguinte categoria de sócios: efetivos, honorários e beneméritos. 

a) São sócios efetivos os alunos maiores de 18 anos, os encarregados de 

educação cujos educandos se encontrem matriculados nos cursos básicos e/ou 

complementares lecionados na Academia de Música José Atalaya, as pessoas 

singulares ou coletivas que, em gozo dos seus direitos, têm direito a voto nas 

Assembleias Gerais e podem ser eleitos para cargos titulares dos corpos gerentes 

da Associação. 

b) Consideram-se sócios honorários as pessoas singulares ou coletivas que 

tenham completado 10 anos de atividade consecutiva, com dedicação e zelo, 

contribuindo de modo exemplar para o engrandecimento da Associação. 

Consideram-se ainda sócios honorários as instituições que subscreveram a 

constituição da Associação Cultural de Educação Pelas Artes e que com ela, por 

vontade própria, continuem a colaborar. 

c) Serão sócios beneméritos as pessoas singulares ou coletivas, cujos méritos ou 

serviços prestados à Associação justifiquem essa distinção. 

2 - Os associados serão admitidos nas diferentes categorias por deliberação da 

Assembleia, mediante proposta apresentada pela Direção. 

3 - Entende-se por sócio em pleno gozo dos seus direitos todo aquele que, até à data, se 

encontrem com as suas quotas em dia. 

ARTIGO 7º 

(Direitos dos Sócios) 

Os sócios efetivos têm os seguintes direitos: 

a) Participar e votar nas Assembleias Gerais; 
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b) Propor e discutir em Assembleia Geral as iniciativas, os atos e os factos que 

interessam à vida da Associação; 

c) Requerer a convocação extraordinária da Assembleia; 

d) Assistir e participar nas atividades promovidas pela Associação; 

e) Utilizar os serviços da Associação postos à disposição dos associados; 

f) Propor novos sócios. 

g) Votar e ser votado em eleição dos corpos gerentes; 

h) Requisitar e consultar todos os documentos da Associação; 

i) Ingressar livremente na sede e utilizá-la conforme determinação da Direção; 

j) Receber um exemplar do Regulamento Interno. 

ARTIGO 8º 

(Deveres dos sócios) 

1 – São deveres gerais: 

a) Defender o bom nome e prestígio da Associação. 

b) Cumprir as disposições Estatutárias e Regulamentares; 

c) Acatar com respeito as decisões dos corpos gerentes 

d) Contribuir de uma forma geral para o engrandecimento da Associação. 

2 – São deveres específicos dos sócios efetivos: 

a) Pagar a joia de entrada e a quota mensal regulamente, conforme a importância e o 

prazo determinados pela Assembleia Geral; 

b) Comparecer a todas as reuniões para que seja convocado; 

c) Atuar de maneira a garantir a eficiência, a disciplina e o prestígio da Associação; 

d) Votar nas Assembleias Gerais; 

e) Exercer, gratuitamente, com dedicação e zelo os cargo para que sejam eleitos. 
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CAPÍTULO III 

Infrações e Penalidades 

ARTIGO 9º 

(Suspensão e exclusão de direitos) 

1- Os associados que em consequência de infração, deem motivos a intervenção 

disciplinar poderão sofrer as seguintes penalidades: 

a) Repreensão escrita; 

b) Suspensão de direitos até 180 dias; 

c) Expulsão. 

2- São suspensos do gozo de direitos os associados que sejam punidos pela Assembleia 

com pena de suspensão de direitos; 

3- Perde a qualidade de associado: 

a) Aquele que deixar de reunir os requisitos exigidos para a admissão nos termos 

estatutário; 

b) Quando tenha apresentado, por escrito, pedido de cancelamento da inscrição; 

c) Por deliberação da Assembleia, nos casos de violação grave dos deveres estatutários; 

d) Quando deixar de pagar as quotas por um período igual ou superior o dois anos. 

4 - A aplicação da pena de repreensão escrita é da competência da Direção, sendo as 

restantes da competência da Assembleia Geral, sob proposta da Direção. 

CAPITULO IV 

DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

ARTIGO 10º 

(Dos Órgãos) 

1 - São órgãos da Associação:- a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal. 

2 - Os titulares dos órgãos sociais serão eleitos por escrutínio secreto, por maioria simples 

de votos, de entre os associados, para mandatos de 2 anos. 
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3 - A Direção, o Conselho Fiscal e a mesa da Assembleia Geral serão eleitos por listas 

propostas por dois ou mais associados, devendo constar das listas a distribuição dos 

cargos em cada órgão. 

4 - A composição, eleição, poderes e funcionamento dos órgãos sociais regulam-se pelo 

disposto nos artigos 167° a 184° do Código Civil. 

5 - Os titulares dos órgãos sociais poderão ser reeleitos sem qualquer limitação quanto ao 

número de mandatos. 

ARTIGO 11º 

(Assembleia Geral) 

1- A Assembleia Geral é o órgão supremo da Associação e as suas deliberações, tomadas 

nos termos legais, são obrigatórias para os restantes órgãos da Associação e para todos 

os seus membros. 

2- Cada sócio da Associação tem direito a um voto e não é admitido o voto por 

correspondência ou por representação. Os sócios honorários têm direito a cinco votos, 

quando representem instituições, não sendo também admitidos votos por 

correspondência. 

3- A Mesa da Assembleia Geral é constituída por um Presidente, um Vice-Presidente e um 

Secretário. 

4- As reuniões ordinárias da Assembleia Geral são convocadas por meio de aviso 

publicado em jornal local, com quinze dias de antecedência, ainda por afixação do aviso 

na sede da Associação e por envio de email para todos os associados que o facultarem. 

As reuniões extraordinárias serão convocadas a requerimento da Direção ou de pelo 

menos 20% dos associados. 
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5- A Assembleia Geral reunirá no local e hora marcada na convocatória se estiverem 

presentes mais de 50% dos associados com direito a voto. 

6- Se à hora marcada para a reunião não se encontrar presente o número suficiente de 

associados indicados no número anterior, a Assembleia Geral reunirá trinta minutos mais 

tarde, com qualquer número. 

   

ARTIGO 12º 

(Da suspensão do direito de voto) 

1.- O direito de voto em Assembleia Geral é suspenso aos sócios que não tenham em dia 

o pagamento das suas quotas. 

ARTIGO 13º 

(Competências) 

1 - É da competência exclusiva da Assembleia Geral, além de deliberar em matérias 

previstas na lei, Estatutos e presente Regulamento, fixar quotas e funcionar como 

instância de recurso em relação às deliberações tomadas pela Direção e Conselho Fiscal. 

ARTIGO 14º 

(Reuniões da Assembleia Geral) 

1.- As Reuniões da Assembleia Geral podem ser ordinárias e extraordinárias. 

2- A Assembleia Geral reúne ordinariamente duas vezes por ano. A primeira até 30 de 

abril e a segunda no mês de dezembro de cada ano. 

3 – Na primeira reunião ordinária do ano terá lugar a apresentação e aprovação do 

relatório e contas do ano anterior. 

4 – Na última reunião ordinária do ano será apresentado para discussão e aprovação o 

plano de atividades e orçamento para o ano seguinte. 
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5 - As eleições dos corpos Gerentes para o mandato terão lugar em Assembleia-geral 

extraordinária a realizar no mês de janeiro seguinte ao término do mandato que se 

conclui. 

6 - Nas Assembleias Gerais não podem ser tornadas decisões sobre matérias estranhas à 

ordem de trabalhos. 

ARTIGO 15º 

(Competência do Presidente da Assembleia Geral) 

Ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, compete: 

a) Convocar a Assembleia Geral; 

b) Dirigir os trabalhos, exigir correção nas exposições e discussões, podendo limitar e 

retirar o uso da palavra, sempre que os intervenientes se afastem dessa norma ou 

disciplina e mandar sair da sala quem, depois de advertido, não cumpra; 

c) Convidar sócios para integrar a Mesa na falta de algum dos seus membros 

competentes; 

d) Dar o seu voto de qualidade no caso de empate, exceto em votações por escrutínio 

secreto; 

e) Assinar as atas juntamente com o Secretário; 

f) Proclamar e dar posse aos sócios eleitos. 

ARTIGO 16º 

(Direção) 

1.- A Direção é composta por cinco membros: um Presidente, um Secretário, um 

Tesoureiro e dois vogais. 

2.- Compete à Direção: 

a) Cumprir e fazer cumprir os Estatutos, Regulamento Interno, as suas próprias decisões 

e as deliberações da Assembleia Geral;  
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b) Representar a Associação por intermédio do seu Presidente, ou qualquer dos seus 

membros para o efeito designados, perante quaisquer entidades públicas ou privadas; 

c) Administrar a Associação e praticar todos os atos necessários à realização dos seus 

fins regulamentares; 

d) Nomear comissões, determinando-lhe os atos; 

e) Elaborar o relatório e contas, bem assim como o Plano de Atividades e Orçamento 

para o ano seguinte; 

f) Pedir a convocação de Assembleias Gerais; 

g) Propor a admissão dos sócios nas diferentes categorias, a suspensão ou a demissão 

de sócios, propor distinções ou outras; 

h) Aplicar sanções que estejam na sua esfera de competência; 

i) Providenciar sobre qualquer ocorrência não prevista neste Regulamento Interno ou 

que seja urgente e inadiável; 

j) A Direção reunirá ordinariamente de dois em dois meses. 

k) A Direção reúne extraordinariamente sempre que o Presidente o entenda necessário 

ou a maioria dos seus membros o requeira.  

ARTIGO 17º 

(Poderes do Presidente da Direção) 

1- Ao Presidente compete orientar a ação diretiva, dirigir os trabalhos e convocar reuniões. 

2- O Presidente é substituído nas suas faltas e impedimentos, pelos elementos na ordem 

indicada no artigo 16º, nº 1. 

3 – O Presidente, dando cumprimento ao estabelecido na alínea c) do artº 16º, assinará 

todos os documentos de caráter administrativo. 

ARTIGO 18º 

(Conselho Fiscal) 

1 - O Conselho Fiscal é constituído por três membros: - um Presidente e dois Vogais. 
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2 - O Conselho Fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da Associação, cabendo-lhe as 

competências atribuídas por lei e pelos Estatutos. 

3 - O Conselho Fiscal reunirá ordinariamente pelo menos duas vezes por ano, 

designadamente para apreciação do plano de atividades e orçamento e do relatório e 

contas. 

4 - O Conselho Fiscal reunirá extraordinariamente a convocatória do seu Presidente, sempre que 

este o entenda necessário, ou a pedido dos restantes membros. 

5 – O Conselho Fiscal poderá também reunir a pedido da Direção. 

6 - O Conselho Fiscal só tomará deliberações com a presença de mais de metade dos 

seus membros. 

ARTIGO 19º 

(Remunerações) 

1 - Todos os membros dos corpos gerentes desempenham os seus cargos gratuitamente. 

2 - No entanto, se algum membro da Direção tiver qualquer outro vínculo com a Associação, 

auferirá a remuneração a ele correspondente.   

3 - A Direção da Associação poderá nomear um seu representante para supervisionar a gestão 

financeira / administrativa da instituição. Neste caso será estipulada, por maioria, uma 

remuneração proporcional às horas necessárias ao desempenho destas funções. 

ARTIGO 20º 

(Faltas) 

1 - Os membros eleitos que faltem a três sessões seguidas sem motivo justificado perdem 

o mandato. 

2 - As obrigações dos Corpos Gerentes não cessam com a perda de mandato, mas só no 

ato de posse dos seus sucessores legais. 

ARTIGO 21º 

(Eleições) 
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As listas candidatas aos órgãos sociais terão de ser entregues ao Presidente da 

Assembleia Geral até dez dias antes da data da reunião da Assembleia Geral ordinária. 

CAPITULO V 

FUNDOS E RESERVAS DA ASSOCIAÇÃO 

ARTIGO 22º 

(Fundos) 

São fundos da Associação: 

a) As quotas; 

b) Receitas de espetáculos e outras festas; 

c) Donativos; 

d) Joias de inscrição; 

e) Subsídios oficiais; 

f) Venda de produtos e objetos: 

g) Juros bancários; 

h) Receitas diversas. 

ARTIGO 23º 

(Reservas) 

A Assembleia Geral poderá criar reservas, definindo as suas formas de aplicação e de 

liquidação. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

ARTIGO 24º 
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(Alteração ao Regulamento Interno) 

O presente Regulamento será alterado por proposta da Direção ou de pelo menos 20% 

dos sócios com quotas em dia e com os votos favoráveis de dois terços dos sócios 

presentes em Assembleia Geral onde tal alteração seja apreciada. 

ARTIGO 25º 

(Casos omissos) 

Os casos omissos no presente Regulamento serão regulados pelo Código Civil e demais 

legislação aplicável. 

ARTIGO 26º 

(Foro competente) 

Para todas as questões emergentes deste Regulamento é escolhido o tribunal 

competente da comarca de Braga, com exclusão de qualquer outro. 

Revisto e aprovado em Assembleia Geral da Associação Cultural de Educação Pelas 
Artes no dia 29 de dezembro de 2014 
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ANEXO 2 - Matrícula e renovação de matrícula  

Ensino Básico  

I - Matrículas  

Portaria 223-A/2018 de 3 de agosto 

1. O Ingresso na AMJA e consequente matrícula, prevê uma prova de acesso, sendo 

os alunos selecionados apenas de acordo com os resultados obtidos na mesma, 

sem qualquer discriminação de raça, língua, religião e/ou deficiência. 

2. As matrículas deverão ocorrer no período estipulado pela Direção Pedagógica da 

AMJA que será afixado e divulgado anualmente. 

3. A matrícula e a sua renovação nos Cursos Básicos ou Secundários de Música 

regem-se pelas disposições aplicáveis ao ensino básico geral, com as 

especificidades constantes na legislação em vigor: 

a) Considera-se matrícula o ingresso, pela primeira vez, no Curso Básico de de 

Música bem como aquele que é efetuado após um ou mais anos sem que o 

aluno tenha efetuado a renovação da matrícula; 

b) A matrícula, num dos cursos frequentado em regime de ensino articulado, é 

efetuada nas duas escolas que ministram a matriz curricular correspondente; 

c) A Direção Pedagógica da AMJA, após a realização das matrículas, informa as 

escolas do ensino regular, com as quais tem protocolo, sobre quais os alunos 

que se matricularam e renovaram matrícula; 

d) As escolas de ensino básico geral e as escolas do ensino artístico 

especializado devem estabelecer protocolos com vista ao funcionamento do 

ensino articulado, devendo aquelas aceitar os alunos que se matriculem nos 

Cursos Básicos de Música em regime articulado, independentemente da área 

de residência dos seus encarregados de educação e sem prejuízo da aplicação 

dos demais critérios de distribuição de alunos estabelecidos em 

regulamentação própria; 
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e) Todos os alunos admitidos aos cursos básicos ou secundários de música 

devem matricular-se em todas as disciplinas do respetivo plano de estudos; 

f)  É concedida aos alunos dos cursos secundários de música, a faculdade de, em 

regime supletivo, frequentarem no mínimo quatro disciplinas do respetivo plano 

de estudos, nomeadamente, Instrumento ou Educação Vocal, Classe de 

Conjunto, Formação Musical e Análise e Técnicas de Composição;  

g) Os pedidos de anulação de matrícula a disciplinas do curso secundário serão 

analisados pela Direção Pedagógica e posteriormente pelo Conselho 

Pedagógico, tendo em conta o percurso do aluno e o motivo do pedido. 

h) É vedada a matrícula ou renovação de matrícula nos Cursos Básicos de de 

Música aos alunos que frequentem outro curso da mesma área artística de nível 

de escolaridade igual ou diferente, quando são alvo de financiamento público 

nas duas ofertas educativas. 

i) A Direção Pedagógica reserva-se o direito de não aceitar a renovação de 

matrícula de alunos que no ano letivo anterior tenham causado situações que 

perturbem o bom funcionamento da AMJA. 

4. Em caso de desistência de frequência dos diferentes cursos deverão ser tomados 

os seguintes procedimentos: 

a) Nos cursos de iniciação a desistência deve ser dada a conhecer aos serviços 

administrativos uma semana antes do fim do mês, sob pena de ter de efetuar 

o pagamento dos dois meses seguintes; 

b) Nos cursos básicos ou secundários deverá ser comunicado por escrito à 

Direção Pedagógica um pedido de anulação de matrícula, para que se façam 

os ajustes legais em relação ao ensino regular. Estes procedimentos 

originarão a exclusão do aluno da turma na escola e a sua colocação noutra 

turma. 

II - Transferência de Estabelecimento de Ensino 

1. Os alunos que anteriormente tenham frequentado outro estabelecimento de 

ensino vocacional artístico, com autorização de funcionamento concedida pelo 
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Ministério da Educação e Ciência, e que pretendam a transferência para a AMJA, 

terão obrigatoriamente que se inscrever no anterior estabelecimento de ensino. 

Este, por sua vez, remeterá para a AMJA o respetivo pedido de matrícula. Após a 

aceitação da AMJA, o novo aluno deverá proceder à sua matrícula. 

2. Não é permitida a matrícula ou a sua renovação simultânea em mais de uma 

escola do ensino especializado artístico, exceto quando o aluno pretender 

frequentar disciplinas que não sejam ministradas na AMJA, ficando registada a 

escola em que se efetuou a matrícula principal. 

III – Condições especiais e restrições de matrícula 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA - Portaria 223-A/2018 de 3 de agosto 

Artigo 48.º 

Condições especiais e restrições de matrícula 

1. Os alunos dos cursos artísticos especializados que frequentam os Cursos Básicos 

de Música, em regime integrado ou articulado, têm de abandonar estes regimes de 

frequência quando não consigam superar o desfasamento previsto no n.º 6 do 

artigo 45.º ou no n.º 8 do artigo 39.º 

 

2.Os 

alunos que frequentam os Cursos Básicos de 

Música, em regime supletivo, ficam impedidos de renovar a matrícula neste regime 

de frequência quando o desfasamento referido no número anterior, em qualquer 

das disciplinas da componente de formação artística especializada, relativamente 

ao ano de escolaridade que frequentam, seja superior a dois anos, desde que os 

mesmos sejam alvo de financiamento público. Os alunos que frequentam os 

Cursos Básicos de Música ficam impedidos de renovar a matrícula quando:  
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a) Não obtenham aproveitamento, em dois anos consecutivos, em qualquer 

das seguintes disciplinas: Formação Musical, Instrumento, Classes de 

Conjunto, Iniciação à Prática Vocal ou Prática Vocal;  

b) Não obtenham aproveitamento em dois anos interpolados em qualquer das 

seguintes disciplinas: Instrumento, Iniciação à Prática Vocal ou Prática 

Vocal;  

c) Não obtenham aproveitamento em duas disciplinas da componente de 

formação artística especializada no mesmo ano letivo;  

d) Se verifique a manutenção da situação do incumprimento do dever de 

assiduidade por parte do aluno, uma vez cumpridos por parte  da escola os 

procedimentos inerentes à ultrapassagem do limite de faltas injustificadas 

previsto na lei.  

4. Para efeitos do disposto nas alíneas a) e b) do número anterior, é tomado em 

consideração o aproveitamento obtido, independentemente de poder ter ocorrido 

alteração do regime de frequência do curso em algum dos anos.  

5. Os alunos que, por motivo de força maior devidamente comprovado, se encontrem 

numa das situações referidas nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do presente artigo 

podem renovar a matrícula no Curso Básico de Música, mediante requerimento 

apresentado ao órgão competente de gestão ou Direção Pedagógica que ministra 

a componente de formação artística especializada, desde que tal seja aprovado 

pelo Conselho Pedagógico. 

IEnsino Secundário  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA Portaria n.º 229-A/2018 de 14 de agosto 

I - Matrícula e renovação de matrícula - Artigo 49.o 
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1 — A matrícula e sua renovação nos cursos secundários de Música, regem-se pelas 

disposições específicas da presente portaria e outros procedimentos aplicáveis a esta 

matéria e nível de ensino. 

2 — As prioridades na matrícula ou renovação de matrícula nos cursos secundários de 

Música, obedecem à seriação decorrente dos resultados obtidos na prova de acesso e às 

vagas existentes para este efeito em cada escola. 

3 — Considera-se matrícula o ingresso, pela primeira vez, num Curso Secundário de 

Música, bem como aquele que é efetuado após um ou mais anos sem que o aluno efetue 

a renovação da matrícula. 

4 — A matrícula num dos cursos previstos nos números anteriores, quando frequentados 

em regime articulado, é efetuada nas escolas que ministram a matriz curricular. 

5 — No caso referido no número anterior, no ato de matrícula ou da renovação da 

matrícula, devem ser apresentados documentos comprovativos da mesma em ambas as 

escolas que ministram o plano de estudo correspondente. 

6 — É vedada a matrícula ou renovação de matrícula nos cursos regulamentados pela 

presente portaria aos alunos, que frequentem outro curso da mesma área artística de 

nível de escolaridade igual ou diferente, quando são alvo de financiamento público nas 

duas ofertas educativas. 

7 — Os alunos que sejam admitidos num curso secundário de Música, devem matricular-

se em todas as disciplinas das respetivas matrizes curriculares. 

8 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, é concedida aos alunos a faculdade 

de, em regime supletivo, frequentarem no mínimo quatro disciplinas constantes das 

respetivas matrizes curriculares. 

9 — Compete ao conselho pedagógico definir o elenco das disciplinas referidas no 

número anterior, o qual deve constar do regulamento interno. 

10 — Os estabelecimentos de ensino secundário geral devem aceitar os alunos que se 

matriculem em cursos secundários nas áreas da dança ou da música em regime 

articulado, em escolas do ensino artístico especializado da música com as quais tenham 

estabelecido protocolos. 

11 — O disposto no número anterior não pode implicar, só por si, que as escolas do 

ensino artístico especializado da música em regime articulado recusem a matrícula de 

alunos provenientes de estabelecimentos de ensino secundário geral com os quais não 

tenham ainda protocolo celebrado. 
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II - Condições especiais e restrições de matrícula - Artigo 50.o 

1 — Ao aluno que transita de ano com classificação igual a 9 ou 8 valores em uma ou 

duas disciplinas da componente de formação geral é permitida a matrícula em todas as 

disciplinas dessa componente no ano de escolaridade seguinte. 

2 — Não é autorizada a matrícula em disciplinas da componente de formação geral em 

que o aluno tenha obtido classificação inferior a 10 valores em dois anos curriculares 

consecutivos. 

3 — Ao aluno que transite de ano, não progredindo ou não obtendo aprovação em uma ou 

duas disciplinas da componente de formação geral, é autorizada a inscrição nas 

disciplinas em que se verifica a não progressão ou aprovação, de acordo com as 

possibilidades da escola. 

4 — Os alunos ficam impedidos de renovar a matrícula no respetivo curso, nas seguintes 

situações: 

 a) Não obtenham aproveitamento durante dois anos consecutivos ou interpolados 

em qualquer das disciplinas das componentes de formação científica ou técnica artística; 

 b) Não obtenham aproveitamento em três disciplinas das componentes de 

formação científica ou técnica artística no mesmo ano letivo; 

 c) Tenham frequentado os cursos secundários de Dança, de Música, de Canto ou 

de Canto Gregoriano por um período de cinco anos letivos; 

 d) Se verifique a manutenção da situação do incumprimento do dever de 

assiduidade por parte do aluno, cumpridos por parte da escola os procedimentos 

inerentes à ultrapassagem do limite de faltas injustificadas previsto na lei. 

5 — Os alunos que, por motivo de força maior devidamente comprovado, se encontrem 

numa das situações referidas nas alíneas a), b) ou c) do número anterior podem, 

mediante requerimento dirigido ao diretor da escola que ministra as componentes de 

formação científica e técnica artística, renovar a matrícula, desde que tal seja aprovado 

pelo conselho pedagógico e, no caso dos alunos que se encontrem na situação descrita 

na alínea c), a renovação de matrícula não acarrete aumento de encargos para o erário 

público. 
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ANEXO 3 – Regulamento da Reprografia 

Artigo 1º 
Regulamento da Reprografia 

1. A gestão da reprografia fica a cargo dos serviços administrativos e regem-se 

segundo os seguintes parâmetros: 

a) Professores e alunos que pretendem utilizar o serviço devem requisitar as 

fotocópias com a devida antecedência.  

b) No caso de o professor enviar por correio eletrónico partituras ou outros 

documentos para impressão, devem avisar com antecedência o envio do e-mail, 

onde deve constar para quem são as impressões e assim como, as 

necessidades de entrega; 

c) Os serviços administrativos reservam-se o direito de não atender de imediato os 

professores e alunos caso o excesso de trabalho se verifique. 
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ANEXO 4 – Regulamento da Biblioteca e Mediateca 
Regulamento da gestão e utilização da Biblioteca e Mediateca Escolar 

Artigo 1º 
Objetivos 

1. A biblioteca e mediateca escolar é um recurso fundamental da estrutura 

pedagógica da AMJA e tem como principais objetivos: 

a) A promoção de leituras e literacias; 

b) Ocupação de tempos livres e de lazer; 

c) Disponibilizar recursos atualizados e adequados aos interesses das 

diferentes faixas etárias e dos diferentes cursos; 

d) Facultar aos professores recursos que os ajudem a planificar e diversificar 

as situações de aprendizagem; 

e) Acompanhar os alunos na consolidação de competências e de hábitos de 

trabalho, baseados na consulta cuidada, tratamento e produção de 

informação, favorecendo o hábito de aprendizagem. 

Artigo 2º 
Organização e Gestão 

1. A biblioteca e a mediateca escolar é constituída por variados recursos materiais, 

nomeadamente livros, enciclopédias, partituras, Cd’s, vídeos, documentos, 

revistas, entre outros devidamente organizados de modo a facilitar a sua utilização.  

2. A organização e gestão da biblioteca e mediateca fica a cargo dos respetivos 

professores das disciplinas e regem-se segundo os seguintes parâmetros: 

a)  A biblioteca e mediateca escolar funciona durante o período das atividades 

letivas, sem prejuízo de poder ser alargado se houver razões que o justifiquem 

e desde que haja condições para tal; 
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b) Os utilizadores devem pedir autorização nos serviços administrativos para 

aceder à biblioteca e/ou mediateca escolar.  

c) Todo o material requisitado deve ser entregue no prazo de cinco dias úteis. Se o 

período de requisição coincidir com uma interrupção letiva, a devolução terá 

lugar no primeiro dia do recomeço das aulas; 

d) Os serviços administrativos reservam-se o direito de não atender de imediato os 

professores e alunos caso o excesso de trabalho se verifique.  

3. São competências da gestão: 

a) Garantir o normal funcionamento da biblioteca e mediateca escolar; 

b) Apoiar e orientar os utilizadores; 

c) Manter o fundo documental organizado; 

d) Zelar pela conservação de todo o material existente; 

e) Registar todas as requisições efetuadas e controlar a entrada e saída de 

materiais; 

f) Fazer respeitar o regulamento da biblioteca e mediateca escolar; 

g) Os responsáveis reservam-se o direito de não deixar requisitar para consulta 

domiciliária enciclopédias, dicionários e partituras ou outros documentos em 

mau estado de conservação. 

Artigo 3º 
Direitos dos Utilizadores 

1. Todos os utilizadores têm direito a: 

a) Usufruir da biblioteca e mediateca escolar;  

b) Utilizar os recursos disponíveis, respeitando as normas estipuladas no 

presente regulamento; 
24



c) Beneficiar de apoio na orientação para acesso aos diferentes recursos; 

d) Sugerir bibliografia e discografia que possam vir a enriquecer a biblioteca e 

mediateca escolar; 

e) Os professores e alunos podem requisitar materiais para utilização na sala 

de aula. 

Artigo 4º 
Deveres dos Utilizadores 

1. Todos os utilizadores têm o dever de: 

a) Respeitar as normas estipuladas no presente regulamento; 

b) Manter em bom estado os materiais que lhes são facultados, tendo a 

obrigatoriedade de em caso de perda ou danificação, repor ou pagar a 

importância necessária à sua aquisição; 

c) Desenvolver atividades relacionadas com a promoção da leitura, da 

consolidação e aquisição de conhecimentos; 

d) Usar a biblioteca e mediateca escolar como apoio ao desenvolvimento e 

enriquecimento curricular. 
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ANEXO 5 – Gestão de Material e Empréstimos de 
Instrumentos 
Regulamento da gestão do material e empréstimo de instrumentos 

Artigo 1º 
Gestão do Material 

1. A aquisição de todo o material didático específico à lecionação das diversas 

disciplinas é da responsabilidade da Direção Pedagógica sob sugestão dos 

diferentes grupos das Áreas Disciplinares.  

2. A organização e gestão de material fica a cargo dos serviços administrativos e 

rege-se segundo os seguintes parâmetros: 

a) Todos os professores ou alunos que necessitem de material devem requisitar 

junto dos serviços administrativos, em formulário próprio, para se proceder ao 

registo e à verificação da disponibilidade do mesmo; 

b) Todos os professores ou alunos devem devolver em tempo útil os materiais que 

requisitaram. 

Artigo 2º 
Empréstimo de Instrumentos 

4.A AMJA poderá ceder instrumentos, por empréstimo, nas seguintes condições: 

e) Os instrumentos disponíveis serão cedidos, prioritariamente, aos alunos dos 

Cursos de Iniciação; 

f) Poderão, também, usufruir do empréstimo, por um período máximo de 60 dias, os 

alunos dos Cursos Básicos e Secundários por motivo de reparação dos seus 

instrumentos ou enquanto aguardam a aquisição de instrumento próprio; 

g) Os alunos e/ou os encarregados de educação serão responsabilizados por 

qualquer dano ocorrido durante o período de empréstimo do instrumento. 

h) Deve ser feito um registo no momento da aquisição e devolução do instrumento, 

em documento próprio. 
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ANEXO 6 – Requisição de Salas 

Regulamento de utilização e requisição de salas 

Artigo 1º 
Utilização de Salas 

1. A utilização de salas rege-se pelas seguintes normas: 

a) As salas de aula deverão estar sempre asseadas e organizadas, de modo a que 

quem as usa as encontre prontas à realização do seu trabalho; 

b) O material nela contido é da responsabilidade de quem a usa quer seja  

professor ou aluno; 

c) Não deve ser removido material destas sem o prévio consentimento dos 

serviços administrativos; 

d) No final da sua utilização, a sala deverá manter a organização encontrada, 

fechar a porta à chave e entregá-la nos serviços administrativos, sendo proibido 

ceder a chave a terceiros; 

e) Não é permitida a presença de pais e/ou encarregados de educação dentro da 

sala de aula, salvo casos particulares e depois de exposta a situação à Direção 

Pedagógica que deliberará sobre a possível autorização. 

Artigo 2º 
Requisição de Salas 

1. Sempre que haja disponibilidade de salas é possível a sua requisição para efeitos 

de: 

a) Estudo individual;  

b) Antecipação, reposição de aulas ou outras actividades letivas. 

2. A requisição de salas rege-se pelas seguintes normas: 

a) Para efeitos de estudo individual a requisição deve ser feita junto dos serviços 

administrativos, sendo obrigatório o registo do requisitante da sala em 

documento próprio; 

29



b) Para efeitos de antecipação, reposição de aulas ou outras atividades letivas a 

requisição deve ser solicitada nos serviços administrativos com o mínimo de 

dois dias de antecedência, preenchendo um formulário para o efeito; 

c) Os professores só poderão agendar com os alunos o referido na alínea 

anterior depois de ter sido confirmada a disponibilidade de sala pelos serviços 

administrativos. 

Artigo 3º 
Requisição da Sala Manoel de Oliveira 

1. Têm prioridade de requisição os professores, seguidos dos alunos de piano do 

curso secundário e só depois os restantes alunos. 

2. Só terão acesso à sala Manoel de Oliveira após autorização expressa dos serviços 

administrativos. 

3. Só poderá aceder à referida sala um aluno de cada vez, ficando o mesmo proibido 

de permitir acesso a outros alunos sob pena de ficar impedido de requisitar 

novamente salas para estudo. 

4. Os professores que pretendam requisitar a sala para fins letivos devem fazê-lo 

junto do responsável da Direção Pedagógica e só depois de ter sido dada 

autorização é que o professor poderá agendar com o(s) respetivo(s) aluno(s). 

5. Fica a cargo dos utentes da sala a devida organização e preservação da mesma, o 

fecho e cobertura do piano e o fecho das luzes. 

6. Outras situações deverão ser expostas à Direção Pedagógica que analisará e 

deliberará. 
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ANEXO 7 – Planos de estudo  
Planos de Estudo por Cursos 

Tendo em conta a lei vigente o Plano de Estudos da AMJA é o seguinte: 

Curso Disciplinas Carga Horária
Iniciação Instrumento 

Formação Musical 

Classe de Conjunto - Coro

50’ (par pedagógico) a) 

50’ 

50’

Básico de Instrumento 

Regime Ar;culado e 

Suple;vo

Instrumento 

Formação Musical b) 

Classe de Conjunto c)

100’ (par pedagógico) ou 

50’ (situações ímpares) 

100’ + 50’ 

100’

Curso Secundário de 

Instrumento 

Regime Ar;culado

Instrumento 

Formação Musical b) 

Classe de Conjunto c) 

A.T.C. 

H.C.A 

Disciplina de Opção d) (11º 

e 12º anos)

100’ 

100’ + 50’  

150’ 

150’ 

150’ 

50’

Curso Secundário de 

Instrumento 

Regime Suple;vo

Instrumento 

Formação Musical 

Classe de Conjunto c) 

A.T.C.

50’ 

100’ 

150’ 

150’

Curso Secundário de 

Formação Musical 

Regime Ar;culado

Educação Vocal 

Formação Musical b) 

Classe de Conjunto c) 

A.T.C. 

H.C.A 

Disciplina de Opção d) (11º 

e 12º anos)

50’ (aulas individuais) 

100’ + 50’ 

150’ 

150’ 

150’ 

50’
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a) Enquanto se mantiver a situação pandémica, o Conselho Pedagógico entende que não deve colocar na sala de 
aula o par pedagógico, pelo que, a carga letiva deve ser repartida igualmente pelos dois alunos. 

b) A carga horária à disciplina de Formação Musical, nos cursos em regime articulado, acresce 50 minutos em virtude 
da Academia não ter oferta complementar.  

c) As ofertas para a frequência da disciplina de Classe de Conjunto são: Coro, Orquestra de Sopros, Orquestra 
Cordas e Ensemble de Guitarras. Aos alunos é facultada a possibilidade de frequentarem mais do que uma Classe 
de Conjunto ou, para além da Classe de Conjunto que frequentam, participarem grupos de Música de Câmara que 
anualmente são criados. 

d) Tendo em conta os recursos humanos da AMJA e os interesses dos alunos optou-se por oferecer a disciplina de 
Acompanhamento e Improvisação. 

Curso Secundário de 

Formação Musical 

Regime Suple;vo

Educação Vocal 

Formação Musical 

Classe de Conjunto 

A.T.C.

50’ (aulas individuais) 

100’ 

150’ 

150’
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Planos de Estudo - Legislação 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto – 

Regulamenta os Cursos Básicos de Música 

2º Ciclo 
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3º Ciclo 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA Portaria n.º 229-A/2018 de 14 de agosto  

Regulamenta os Cursos Secundários de Música  

Curso Secundário de Música Tomando por referência a matriz curricular -base e as 
opções relativas à autonomia e flexibilidade curricular, as escolas organizam o trabalho de 
integração e articulação curricular com vista ao desenvolvimento do Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. As escolas organizam os tempos letivos na unidade 
que considerem mais adequada.  

a) A carga horária semanal indicada na componente de formação geral constitui uma referência para as 
disciplinas dessa componente, nos termos do artigo 7.º.  

b)  O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, 
iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma segunda 
língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua 
Estrangeira I como disciplina facultativa, com a aceitação expressa do acréscimo da carga horária. Aos alunos 
oriundos de sistemas educativos estrangeiros aplica-se o disposto no artigo 12.º. 

c) Disciplina a ser criada de acordo com os recursos das escolas e de oferta facultativa, na componente de 
formação científica ou na componente de formação técnica artística, com uma carga horária até 90 minutos, ou 
com a carga máxima indicada a ser aplicada na lecionação de duas disciplinas, não podendo ser ultrapassado 
o número máximo de disciplinas permitido na matriz dos cursos artísticos especializados. Caso as escolas não 
pretendam lecionar nenhuma disciplina de Oferta Complementar, poderão lecionar duas disciplinas de opção 
nos termos em que as mesmas ocorrem, ou reforçar uma ou mais disciplinas das componentes de formação 
científica ou técnica artística.  
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d) Consoante a variante do curso: Instrumento, Formação Musical ou Composição, o aluno frequentará a 
disciplina de Instrumento, Educação Vocal ou Composição. Em Educação Vocal a carga horária semanal pode, 
por questões pedagógicas ou de gestão de horários, ser repartida igualmente entre os alunos. Caso o não seja, 
metade da carga horária desta disciplina poderá ser transferida para a lecionação da disciplina de Instrumento 
de Tecla.  

e) Sob esta designação incluem-se as seguintes práticas de música em conjunto: Coro, Música de Câmara, 
Orquestra. 

f) Nos termos dos nº 3 e 4 do artigo 6.º. Excetua-se a ressalva constante na alínea (c). 
g) Disciplina de oferta obrigatória e de frequência facultativa, com um tempo letivo a organizar na unidade definida 

pela escola, nunca inferior a 45 minutos e que acresce ao total da matriz.  
h) Contempla até 90 minutos de aplicação facultativa, consoante o projeto educativo. Podem ser utilizados em 

atividades de conjunto ou aplicados em uma ou mais de uma disciplina coletiva das componentes de formação 
científica e ou técnica artística, podendo a sua carga horária global ser gerida por período escolar. 

i) Do somatório das cargas horárias alocadas a cada disciplina resulta um tempo total inferior ao total constante 
na matriz, ficando ao critério da escola a gestão do tempo sobrante, a utilizar no reforço da componente de 
formação geral.  

j) Componente desenvolvida nos termos do artigo 10.º. 
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ANEXO 8 – Prova de Admissão ao Básico 
Regulamento da Prova de Admissão ao Curso Básico  – 1º grau / 5º ano 
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Matriz da Prova de Admissão  
Prova de Acesso ao Curso Básico de Música 

Prova de Aptidão Musical - Formação Musical 

Competências a Avaliar: 

a)  Identificação de trechos musicais rítmicos/melódicos; 

b)  Identificação de modo em pequenos trechos musicais melódicos; 

c)  Reprodução de pequenos trechos rítmicos/melódicos; 

d) Capacidade de entoação. 

Exercícios a realizar: 

a) Exercício de comparação - Identificar as frases rítmicas como sendo iguais ou 

diferentes; 

b) Exercício de comparação - identificar as frases melódicas como sendo iguais ou 

diferentes; 

c) Reprodução rítmica por imitação de padrões rítmicos; 
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d) Reprodução rítmica por imitação de padrões melódicos; 

e) Cantar uma canção. 

Total da Prova de Aptidão Musical a Formação Musical: 100% 

Nota: Esta  Prova de Aptidão Musical tem um peso de 50% na nota final. 

Prova de Aptidão Musical - Instrumento 

Competências a Avaliar: 

a) Sensibilidade auditiva; 

b) Postura; 

c) Coordenação Motora; 

d) Emissão de som; 

e) Adaptação ao instrumento. 

Total da Prova de Aptidão Musical a Formação Musical: 100% 

Nota: Esta  Prova de Aptidão Musical tem um peso de 50% na nota final. 
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ANEXO 9 – Admissão de alunos ao Curso Básico / 
Provas de Colocação 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  

Portaria n.º 223/2018 de 3 de agosto 

Artigo 45.o 

Admissão de alunos 

1 — Podem ser admitidos nos Cursos Básicos de Música os alunos que ingressam no 5.o 

ano de escolaridade. 

2 — Para admissão à frequência dos Cursos Básicos de Música é realizada uma prova de 

seleção aplicada pelo estabelecimento de ensino responsável pela componente de 

formação artística especializada. 

3 — O resultado obtido na prova referida no número anterior tem caráter eliminatório. 

4 — A matriz da prova de seleção e as regras da sua aplicação são aprovadas pelo 

conselho pedagógico ou equivalente e afixadas, em local visível, na escola, com uma 

antecedência mínima de 30 dias sobre a data de início de realização das provas, a partir 

do modelo de prova divulgado pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 

Profissional, I. P. 

5 — Podem ser igualmente admitidos alunos em qualquer dos anos dos Cursos Básicos 

de Música lecionados em regime integrado ou articulado, desde que, através da 

realização de provas específicas, o estabelecimento de ensino que ministra a componente 

de formação artística especializada ateste que o aluno tem, em todas as disciplinas 

daquela componente, os conhecimentos e capacidades necessários à frequência do ano 

ou grau correspondente ou mais avançado relativamente ao ano de escolaridade que o 

aluno frequenta. 

6 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, excecionalmente, podem ser admitidos 

alunos nos Cursos Básicos de Música em regime de ensino integrado ou articulado, nos 

6.o, 7.o ou 8.o anos de escolaridade, desde que o desfasamento entre o ano de 

escolaridade frequentado e o ano ou grau de qualquer das disciplinas da componente de 

formação artística especializada não seja superior a um ano e mediante a elaboração de 

planos especiais de preparação e recuperação que permitam a progressão nas disciplinas 
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da componente de formação artística especializada, com vista à superação do 

desfasamento existente no decurso do ano letivo a frequentar. 

7 — Podem ser admitidos alunos em qualquer dos anos dos Cursos Básicos de Música 

lecionados em regime supletivo, desde que, através da realização de provas específicas, 

o órgão de administração e gestão do estabelecimento de ensino ateste que o aluno tem, 

em qualquer das disciplinas da componente de formação artística especializada, os 

conhecimentos e capacidades necessários à frequência em grau com desfasamento 

anterior não superior a dois anos relativamente ao ano de escolaridade que o aluno 

frequenta. 

8 — Podem ser admitidos alunos, em regime supletivo, em condições distintas das 

expressas no número anterior, desde que os mesmos não sejam alvo de financiamento 

público. 

9 — Mediante o reconhecimento do caráter de excecionalidade do aluno pelo 

estabelecimento de ensino responsável pela lecionação da componente de formação 

artística especializada, o aluno que, embora não tendo ainda concluído o 9.o ano de 

escolaridade, tenha obtido aprovação em todas as disciplinas da componente da 

formação artística especializada dos Cursos Básicos de Música e desde que cumpridas 

as demais normas de acesso aplicáveis, pode frequentar, em regime integrado ou 

articulado, disciplinas dos cursos de nível secundário na área da Música. 

10 — Nos casos previstos no número anterior, o aluno deve frequentar, no mínimo, três 

disciplinas das componentes de formação científica ou técnica-artística da matriz 

curricular base do curso de nível secundário. 
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ANEXO 10 – Provas de Admissão ao Secundário 
Provas de admissão aos Cursos Secundários de Música, mediante a lei 
em vigor 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  

Portaria n.º 229-A/2018 de14 de agosto 

Artigo 46.º 

Disposições comuns na admissão de alunos 

1 — O ingresso nos cursos secundários de Música faz-se mediante a realização de uma 

prova de acesso com caráter eliminatório. 

2 — A prova a que se refere o número anterior é da responsabilidade das escolas que 

ministram as componentes científica e técnica artística. 

3 — O modelo da prova e os respetivos critérios de avaliação são aprovados pelo 

conselho pedagógico e afixados na escola em local apropriado para o efeito, com uma 

antecedência mínima de 30 dias sobre a data de início de realização das provas. 

4 — Por decisão do órgão de direção da escola do ensino artístico especializado podem 

ser considerados os resultados obtidos nas provas globais nas disciplinas da componente 

de formação artística especializada de 9.o ano de escolaridade, para efeitos de ingresso 

nos cursos secundários, desde que as mesmas tenham sido realizadas na escola à qual o 

aluno se candidata. 

Artigo 48.º 
Disposições específicas para admissão aos cursos secundários de Música 

1 — Podem ser admitidos nos cursos secundários de Música, em função dos regimes de 

frequência, nos termos constantes dos n.os 2 a 4 do presente artigo, os alunos que, tendo 

sido aprovados na prova referida no n.o 1 do artigo 46.o ou estando nas condições 

previstas no n.o 4 do referido artigo, se encontrem numa das seguintes situações: 

a) Tenham concluído um curso básico na área da música; 

b) Tenham completado todas as disciplinas da componente de formação artística 

especializada de um curso básico na área da música, em regime supletivo; 

c) Não tendo concluído um curso básico na área da música, possuam o 9.o ano de 

escolaridade ou equivalente. 
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2 — A admissão ao Curso Secundário de Música é facultada aos alunos: 

a) Em regime integrado ou articulado, desde que em todas as disciplinas das 

componentes de formação científica e técnica artística seja assegurada a frequência do 

ano ou grau correspondente ou mais avançado relativamente ao ano de escolaridade que 

frequentam na escola de ensino geral, sem prejuízo das situações decorrentes de 

reorientações de percursos formativos; 

b) Em regime supletivo, com idade não superior a 18 anos, em 31 de agosto do ano letivo 

anterior àquele em que se matriculam, desde que o ano ou grau de todas as disciplinas 

frequentadas, das componentes de formação científica e técnica artística, tenha um 

desfasamento anterior não superior a dois anos, relativamente ao ano de escolaridade 

frequentado. 
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ANEXO 11 – Provas de Transição 
Regulamento das provas de transição no Curso Básico, mediante a lei 
em vigor. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  

Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto 

Artigo 40.º 

Provas para transição de ano ou grau 

1 - Os alunos dos Cursos Básicos de Música podem requerer, ao órgão competente de 

gestão ou direção do estabelecimento de ensino que ministra a componente de formação 

artística especializada, a realização de provas de avaliação para transição de ano ou grau 

em disciplinas que integram aquela componente. 

2 - As provas referidas no número anterior aferem se o aluno adquiriu os conhecimentos e 

desenvolveu as capacidades e atitudes inerentes ao ano de escolaridade anterior àquele 

a que o aluno se candidata. 

3 - A data limite para a realização das provas de transição de ano ou grau é o fim do mês 

de fevereiro. 

4 - A classificação obtida na prova de transição de ano ou grau corresponde, em caso de 

aprovação, à classificação de frequência da disciplina no ano ou grau ao qual a mesma se 

reporta. 

5 - Compete ao estabelecimento de ensino responsável pela componente de formação 

artística especializada definir as regras, que constam no respetivo regulamento interno, a 

que deve obedecer a realização de provas de avaliação para a transição de ano ou grau. 
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Regulamento das provas de transição no Curso Secundário, mediante a 
lei em vigor. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  

Portaria n.º 229-A/2018 de 14 de agosto 

Artigo 29.º 

Provas para transição de ano ou grau 

1 - Os alunos podem requerer ao órgão competente de direção ou gestão do 

estabelecimento de ensino artístico especializado a realização de provas de avaliação 

para transição de ano ou grau nas disciplinas das componentes científica e técnica 

artística. 

2 - As provas incidem sobre todo o programa do ano de escolaridade anterior àquele a 

que o aluno se candidata. 

3 - As provas de transição de ano ou grau devem ser realizadas até ao final do mês de 

fevereiro. 

4 - A classificação obtida na prova de transição de ano ou grau corresponde, em caso de 

aprovação, à classificação de frequência da disciplina no ano ou grau ao qual a mesma se 

reporta. 

5 - Compete ao conselho pedagógico da escola responsável pelas componentes de 

formação científica e técnica artística definir as regras e os procedimentos para a 

realização das provas, os quais devem constar no respetivo regulamento interno. 

Definição das regras 

1. As referidas provas realizam-se entre a última semana de janeiro e a primeira 

semana de fevereiro, podendo ainda ser realizadas, quando possível, no final do 1º 

Período. 
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2. Conforme o disposto no ponto 2 do artigo 11º, os conteúdos da prova devem incidir 

sobre todo o programa do grau em que está matriculado à disciplina. 

3. Deve ser constituído um júri da prova elaborará uma ata e à qual será anexado a 

informação sobre a prova, o programa executado/prova(s) realizada(s) e a 

classificação obtida.   
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ANEXO 12 – Provas Globais 
Regulamento das Provas Globais – Cursos Básicos 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  

Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto – Cursos Básicos 

Artigo 41.º 

Provas globais 

1 - A avaliação das disciplinas de 6.º ano ou 2.º grau e 9.º ano ou 5.º grau, da componente 

de formação artística especializada, pode incluir a realização de provas globais cuja 

ponderação não pode ser superior a 50 % no cálculo da classificação final da disciplina, 

sendo obrigatória nas disciplinas de Instrumento, Iniciação à Prática Vocal e Prática Vocal. 

2 - A realização das provas globais referidas no número anterior deve ocorrer dentro do 

calendário escolar previsto para estes anos de escolaridade, podendo ainda decorrer 

dentro dos limites da calendarização definida para a realização de provas do ensino 

básico e das provas de equivalência à frequência, e desde que em datas não coincidentes 

com provas de âmbito nacional que os alunos tenham de realizar. 

3 - O departamento curricular competente deve propor ao conselho pedagógico a 

informação sobre as provas globais, da qual conste o objeto de avaliação, as 

características e estrutura da prova, os critérios gerais de classificação, o material 

permitido e a duração da mesma. 

4 - Após a sua aprovação, a informação sobre as provas globais é afixada em lugar 

público da escola até ao fim do mês de dezembro. 

5 - Os efeitos decorrentes de falta à prova global e procedimentos inerentes à marcação 

de nova prova global devem estar definidos em regulamento interno. 
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Definição das regras 

1. Realizam-se Provas Globais nas disciplinas de Instrumento e Formação Musical. 

2. A calendarização das Provas Globais é feita em Conselho Pedagógico e consta do 

Plano Anual de Atividades. 

3. A aprovação de toda a informação sobre as provas é igualmente aprovada pelo 

Conselho Pedagógico e disponibilizada até ao final do primeiro período. 

4. A ponderação das Provas Globais é de 30% no cálculo da classificação final. 

5. São constituídos júris de 3 elementos para as provas que elaborarão uma ata à 

qual será anexada a informação sobre a(s) prova(s), o(o) programa(s) 

executado(s)/prova(s) realizada(s) e a classificação(ões) obtida(s). 

6. Quando por motivos justificados o aluno não comparece à prova, a mesma deve 

ser remarcada logo que estejam reunidas as condições por parte do aluno, para a 

sua realização, desde que se respeite o cumprimento da lei.  

Regulamento das Provas Globais – Cursos Secundários 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA  

Portaria n.º 229-A/2018 de 14 de agosto - Cursos Secundários de Música 

Artigo 30.º 

Provas globais 

1 - A avaliação das disciplinas terminais das componentes de formação científica e técnica 

artística pode incluir a realização de provas globais, cuja ponderação não pode ser 

superior a 50 % no apuramento da classificação de frequência da disciplina. 

2 - A realização das provas globais deve ocorrer dentro do calendário escolar previsto 

para este nível de ensino, podendo ainda decorrer dentro dos limites da calendarização 

definida para a realização de exames finais nacionais e provas de equivalência à 
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frequência e em datas não coincidentes com exames finais nacionais que os alunos 

pretendam realizar. 

3 - A cada grupo disciplinar ou departamento curricular compete propor ao conselho 

pedagógico ou equivalente a informação sobre as provas globais, das quais devem 

constar: 

a) O objeto de avaliação; 

b) As características e estrutura da prova; 

c) Os critérios gerais de classificação; 

d) Material permitido; 

e) Duração da prova. 

4 - A informação a que se refere o número anterior, após aprovação pelo conselho 

pedagógico, deve ser afixada na escola, em local acessível aos interessados, até ao fim 

do mês de dezembro. 

5 - Os efeitos decorrentes de falta à prova global e procedimentos inerentes à marcação 

de nova prova global devem estar definidos em regulamento interno. 

 Definição das regras 

1. Realizam-se Provas Globais nas disciplinas de Formação Musical, Análise e 

Técnicas de Composição e História e Cultura das Artes. 

2. Na disciplina de Instrumento ou Educação Vocal não se realizam Provas Globais, 

se a Prova de Aptidão Artística resultar de um Recital conforme previsto em 

regulamento. (anexo 13) 

3. A calendarização das Provas Globais é feita em Conselho Pedagógico e consta do 

Plano Anual de Atividades. 

4. A aprovação de toda a informação sobre as provas é igualmente aprovada pelo 

Conselho Pedagógico e disponibilizada até ao final do primeiro período. 
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5. A ponderação das Provas Globais é de 30% no cálculo da classificação final. 

6. São constituídos júris de 3 elementos para as provas que elaborarão uma ata à 

qual será anexada a informação sobre a(s) prova(s), o(o) programa(s) 

executado(s)/prova(s) realizada(s) e a classificação(ões) obtida(s). 

7. Quando por motivos justificados o aluno não comparece à prova, a mesma deve 

ser remarcada logo que estejam reunidas as condições por parte do aluno, para a 

sua realização, desde que se respeite o cumprimento da lei. 
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ANEXO 13 – Provas de Aptidão Artística 
 Regulamento das Provas de Aptidão Artística 

REGULAMENTO DA PROVA DE APTIDÃO ARTÍSTICA  

CAPÍTULO I 
Art. 1º  

Enquadramento legal  

1. A Portaria no 229-A/2018, de 14 de agosto, define o regime de organização, 

funciona-  

mento, avaliação e certificação dos cursos secundários artísticos especializados de 

Música e aprova os respetivos planos de estudos, ministrados em 

estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, considera fazer parte 

integrante da mesma avaliação a realização de uma Prova de Aptidão Artística, 

designada, abreviadamente, por PAA.  

2. A PAA rege-se pelo presente Regulamento, elaborado e aprovado pelos órgãos 

compe- tentes de Direção e/ou gestão da Academia e nele ficam vertidos os 

aspetos não pre- vistos na referida portaria.  

Art. 2º  

Natureza  

1. A PAA consiste na apresentação, perante um júri, de um projeto, consubstanciado 

num  

desempenho demonstrativo de conhecimentos e competências técnicas e artísticas 

adquiridas pelo aluno ao longo da sua formação, e do respetivo relatório final, com 

apreciação crítica.  

2. A PAA, de caráter obrigatório, centra-se em temas e problemas perspetivados e 

desen- volvidos pelo aluno e realiza-se sob orientação de um ou mais professores.  
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3. O projeto apresentado na PAA deverá ser desenvolvido no âmbito da disciplina 

nuclear de acordo com a especificidade do curso frequentado pelo aluno 

(Instrumento / Canto / Formação Musical / Composição), em ano terminal – 12o 

ano/8ograu.  

4. Fazem parte integrante da PAA, a realização de um trabalho escrito relacionado 

com o projeto desenvolvido e um momento performativo (recital, concerto) no 

domínio dos estudos do aluno e no âmbito da performance instrumental.  

5. O projeto de PAA é apresentado perante um júri que será constituído nos termos 

do ar- tigo 34o da Portaria no 229-A/2018, de 14 de agosto.  

Art. 3º  

Objetivos Gerais da PAA  

1. Conceber, preparar e apresentar um projeto artístico na área da Música.  

2. Evidenciar o nível de conhecimentos adquiridos pelo aluno, bem como as 

capacidades desenvolvidas, tendo como referência o plano de estudo vigente.  

3. Evidenciar a evolução das competências individuais do aluno no quadro das 

aprendizagens realizadas ao longo da sua formação.  

4. Estruturar e redigir com clareza um breve trabalho escrito sobre o projeto 

desenvolvido, que pode ou não ser defendido publicamente.  

5. Apresentar publicamente um momento performativo.  

CAPÍTULO II 
Art. 4º 

Fases do Projeto / Calendarização  

1. O regulamento da PAA é parte integrante do Regulamento Interno e está disponível 

para consulta no site da Academia de Música José Atalaya. Respeitando o estabelecido 

na legislação aplicável e já referida, a PAA desenvolve-se nas seguintes fases:  
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a) Apresentação do regulamento da PAA pelo(a) Diretor(a) de Turma até final de 

setembro;  

b) Escolha/atribuição do orientador, tendo como base a natureza do projeto e 

formalizada através de documento próprio, até ao último dia do mês de outubro;  

c) Após a validação do professor orientador, a proposta do projeto a realizar, deve ser 

entregue na Direção Pedagógica, para verificação da sua exequibilidade até ao 

final do 1o período;  

d) A resposta à proposta do projeto, por parte da Direção Pedagógica, não deverá ex- 

ceder os 15 dias úteis;  

e) O projeto pode ser recusado pelos seguintes fatores:  

i)  Não estar de acordo com os objetivos definidos;  

ii) iNão ser exequível em termos técnicos / práticos;  

iii) iNão ser exequível em termos financeiros;  

iv) Impossibilitar a entrega do projeto na data definida;  

v) Envolver meios técnicos e logísticos que excedam as capacidades da 

Academia. 

f) A definição de todos os projetos artísticos deverá ser apresentada até ao final do se- 

gundo período e deverá obedecer aos seguintes.  

2. Desenvolvimento do projeto:  

a) Durante toda a preparação do projeto o aluno deverá ser acompanhado 

regularmente pelo professor orientador, podendo recorrer-se ao apoio pontual de 

outros professores, nomeadamente no que se refere a outras áreas específicas 

que sejam requeridas pelo desenvolvimento, concretização e apresentação do 

projeto;  

b) O desenvolvimento dos trabalhos pode revestir-se de diferentes formatos, de 

acordo com as características de cada um. Pode, entre outras opções, concretizar-
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se na interpretação de um programa musical e na elaboração de no- tas sobre as 

obras a apresentar ou incluir um tempo de apresentação sucinta de um trabalho 

escrito realizado ou de interpretação de uma obra composta pelo aluno e a 

consequente interpelação por parte do júri;  

c) A estrutura do trabalho escrito deve ter em conta as seguintes orientações: 

Formato A4, letra Arial 12, espaçamento de 1,5cm; 

i) Capa, com a identificação da Escola, curso, ano letivo, título e autor do  

projeto bem como logotipos de financiamento obrigatórios; 

ii) Índice; 

iii) Introdução, onde se apresentem os objetivos e se faça a fundamentação da 

escolha da PAA; 

iv) Desenvolvimento com uma extensão máxima de: 

Para o curso de Instrumento - 3 mil palavras 

Para o curso de Formação Musical - 6 mil palavras 

v) Conclusão e/ou reflexão sobre as dificuldades encontradas no 

desenvolvimento e concretização do projeto bem como as estratégias de 

superação seguidas; 

vi) Referências Bibliográficas.  

d) Deve ser entregue a cada membro do júri, um exemplar do trabalho escrito,  

uma semana antes da apresentação do projeto.  

ARTIGO 5º  

Avaliação / Critérios  

1. Critérios e procedimentos a observar no processo de avaliação:  

a) Escrever com correção linguística, utilizando terminologia adequada e específica 

da área da música;  

b) Respeitar a estrutura pré-definida para o trabalho escrito;  

c) Contextualizar o tema desenvolvido e revelar conhecimento relativamente à 

bibliografia utilizada;  
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d) Demonstrar coesão, coerência e relevância no tratamento do tema abordado;  

e) Apresentar e defender oralmente o trabalho escrito perante o Júri, se oportuno;  

f) Aplicar corretamente conhecimentos e conceitos adquiridos ao longo do processo 

de formação;  

g)  Revelar conhecimento e domínio sobre o género, forma, estilo e carácter do 

repertório abordado;  

h) Demonstrar rigor e qualidades técnicas, científicas e musicais na apresentação 

do momento performativo;  

i) Evidenciar originalidade e criatividade;  

j) Revelar capacidade de comunicação/interação com o público;  

k) Demonstrar atitude de palco.  

2. A classificação final da PAA temas seguintes ponderações:  

Para o curso de Instrumento - 90% para a apresentação pública do momento 

performativo (recital) e 10% para o trabalho escrito.  

Para o curso de Formação Musical - 60% para a apresentação pública do 

momento performativo e 40% para o trabalho escrito.  

3. A duração do momento performativo não poderá ultrapassar o período máximo de 

45 minutos;  

4. A avaliação final da PAA é da competência do Júri, o qual profere comentário 

qualitativo e avalia cada uma das partes do Projeto, respeitando as devidas 

ponderações, numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores.  

5. A classificação da PAA não pode ser objeto de pedido de reapreciação.  

6. A avaliação da apresentação é o resultado da média ponderada dos elementos do 

Júri  

arredondada às décimas.  
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7. Consideram-se aprovados na PAA os alunos que obtenham uma classificação igual 

ou superior a 10 (dez) valores, na escala de 0 (zero) a 20 (vinte).  

8. Os alunos que não obtenham aproveitamento realizam uma 2a apresentação do 

trabalho reformulado conforme calendário escolar.  

9. A classificação obtida na Prova de Aptidão Artística é parte integrante da 

classificação final do curso, de acordo com a legislação aplicável.  

10. No caso dos alunos que realizem a PAA sem terem concluído com aproveitamento 

to- das as disciplinas que integram o Plano Curricular, a classificação final da PAA 

só será validada quando o aluno obtiver aproveitamento em todas essas 

disciplinas.  

ARTIGO 6º  

Intervenientes  

São intervenientes diretos no processo de realização da PAA  

a) O aluno;  

b) Conselho Pedagógico;  

c) O professor orientador;  

d) O júri.  

ARTIGO 7º 

 Aluno  

O Aluno tem o direito:  

e) A ser apoiado e orientado pelos intervenientes definidos neste regulamento;  

f) A utilizar os recursos disponíveis na Academia para a concretização do seu projeto;  
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g) A uma avaliação justa e imparcial;  

h) A ver reconhecido e valorizado o mérito, a dedicação e o esforço no 

desenvolvimento da PAA;  

i) Compete a cada aluno:  

j) Conceber, realizar, avaliar e defender o seu projeto, em estreita ligação com o perfil 

de saída do seu curso, com a orientação e acompanhamento do coordenador de 

curso e do professor acompanhante;  

k) Cumprir, no que lhe compete, a calendarização estipulada para a realização do 

projeto;  

l) Mostrar empenho, criatividade e autonomia na concretização de todo o 

desenvolvimento do projeto;  

m) Dirigir-se ao professor orientador do projeto para que, em conjunto, definam estra- 

tégias de desenvolvimento do mesmo;  

n) Comparecer junto do professor orientador sempre que este o solicite para avaliar o 

desenvolvimento do projeto;  

o) Elaborar toda a documentação necessária de acordo com a planificação do projeto; 

p) Ser capaz de aplicar os conhecimentos adquiridos no curso; 

q) Comparecer, obrigatoriamente, nas sessões de acompanhamento e trabalho 

agendadas pelo Conselho Pedagógico e/ou professor orientador;  

r) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no 

âmbito da PAA;  

s) Apresentar o seu projeto perante um Júri;  

t) Cumprir toda a regulamentação da PAA e da vida escolar de acordo com o 

Regulamento Interno da Escola.  
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ARTIGO 8º  
Conselho Pedagógico  

Cabe ao Conselho Pedagógico as funções de coordenação do projeto PAA, nomeadamen-  

te:  

1. Assumir-se como elo de ligação entre os vários projetos que coordena;  

2. Receber, da Direção Pedagógica, as propostas e agendar a apresentação dos Pro-  
jetos;  

3. Fornecer ao aluno o regulamento e todas as informações necessárias ao correto  
desenvolvimento do Projeto;  

4. Elaborar a calendarização do todo o processo de realização da PAA de acordo com  
o calendário definido e sob proposta dos alunos e professores orientadores;  

5. Promover, sempre que necessário, reuniões periódicas com os alunos e/ou com os 
docentes implicados, de forma a assegurar um correto desenvolvimento do proces-  
so;  

6. Garantir os meios necessários ao normal desenvolvimento do processo;  

7. Coordenar o processo de avaliação da PAA em todas as suas etapas e momentos  
constituintes, fazendo cumprir a calendarização estabelecida;  

8. Receber, dos professores orientadores, toda a documentação necessária para avaliação 
do projeto;  

9. Manter o Diretor Pedagógico devidamente informado do desenvolvimento dos projetos de 
PAA;  

10. Decidir se o produto e o relatório estão em condições de serem presentes ao júri; 11. 
Integrar o júri de avaliação dos projetos dos alunos;  

ARTIGO 9º 
Professor Orientador do Projeto 
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No âmbito do processo de acompanhamento do projeto PAA cabe ao Professor 

Orientador as seguintes tarefas:  

1. Validar o projeto, rubricando todos os documentos elaborados;  

2. Coordenar, planificar e acompanhar as várias etapas de elaboração da PAA;  

3. Fornecer ao aluno os contributos e as metodologias necessárias ao correto 

desenvolvimento do projeto;  

4. Supervisionar a capacidade técnica do aluno no desenvolvimento do projeto PAA;  

5. Manter o Conselho Pedagógico e a Direção Pedagógica devidamente informados 

do desenvolvimento do projeto;  

6. Apoiar e orientar o aluno nas várias etapas do projeto, mediante o agendamento de 

reuniões periódicas de acordo com a sua disponibilidade e a do aluno ou sob outra 

forma de contacto que melhor convenha aos dois.  

7. Orientar o aluno na escolha de várias hipóteses de solução de problemas;  

8. Decidir se a componente performativa e o trabalho escrito estão em condições de 

serem presentes ao júri, validando os diversos documentos apresentados pelo 

aluno.  

9. Integrar o júri de avaliação do projeto pelo qual é responsável.  

10. O professor tem direito a recusar-se validar o projeto verificando-se as seguintes 

situações:  

a) Quando o aluno não comparece às reuniões agendadas;  

b) Quando o aluno não apresente mostras do seu trabalho, inviabilizando o 

exercício de uma orientação adequada por parte do professor; 

c) Quando a elaboração do trabalho não corresponda à proposta inicialmente 

entregue;  
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d) Quando o trabalho a apresentar não tenha um nível mínimo de qualidade 

suficiente para ser apresentado a um júri.  

ARTIGO 10º 

Direção Pedagógica  

Cabe à Direção Pedagógica as seguintes funções:  

1. Receber até ao final do 1o período as propostas da PAA e verificar a sua 

exequibilidade;  

2. Responder ao aluno proponente, em documento próprio, no prazo de 15 dias úteis  

após a entrega da proposta, autorizando ou não a execução do projeto;  

3. Mediar qualquer situação que surja que esteja ou não prevista neste regulamento.  

ARTIGO 11º 

 Norma Final  

Este regulamento é revisto anualmente, sendo as suas alterações aprovadas até ao final 

de cada ano letivo. Verificando-se alterações, as mesmas são publicadas na página 

página da Academia, entrando em vigor no início do ano letivo. 

Em casos omissos, cabe à Direção Pedagógica a decisão sobre os mesmos, consultando 

o Conselho Pedagógico sempre que ache necessário.  

Regulamento aprovado em 16 de setembro de 2020  
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ANEXO 14  - Audições e Concertos 
Regulamento da marcação de Audições e Concertos 

Artigo 1º 

Marcação de Audições e Concertos 

1. A marcação de Audições e Concertos rege-se pelas seguintes normas: 

a) Fazer a marcação das audições atempadamente, junto do membro da 

Direção Pedagógica responsável, tendo em conta o seu horário e o dos 

respetivos alunos. Só depois de lhe ser dada a confirmação da possibilidade 

de marcação desta, poderá agendar a atividade com os respetivos alunos; 

b) Apresentar o programa a ser executado, no mínimo com 2 dias de 

antecedência e 4 dias no caso de audições para 2ª feira, para que possam 

ser realizados os respetivos programas; 

c) Ser pontuais na realização destes eventos, por forma a cumprir o horário 

estabelecido com alunos e encarregados de educação; 

d) Caso seja necessário material específico para a atividade, o professor deve 

requisitá-lo nos serviços administrativos com antecedência de 2 dias; 

e) No final da atividade deve efetuar a remoção do material que pediu e a sua 

reposição no seu lugar, de modo a que a sala fique como a encontrou. 

2. Para a inscrição de alunos em Concertos os professores devem: 

a) Inscrever o(s) aluno(s) em documento próprio no mínimo com 2 semanas de 

antecedência junto do membro responsável da Direção Pedagógica e 

aguardar a resposta, por forma a saber da possibilidade de apresentação 

destes no Concerto, antes de o comunicar ao(s) aluno(s) e/ou encarregado(s) 

de educação; 

b) Apresentar o programa a ser executado, no mínimo com 2 dias de 

antecedência, para que possam ser realizados os respetivos programas; 

c) Estar presentes e ser pontuais, ou fazerem-se substituir em caso de 

impossibilidade, por forma a cumprir o horário estabelecido com o(s) aluno(s) 

e/ou encarregados de educação; 
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d) Em caso de necessidade de material específico para a atividade, devem 

requisitá-lo em documento próprio no mínimo com 2 semanas de antecedência 

junto do membro responsável da Direção Pedagógica; 

e) No final da atividade deve colaborar na remoção e reposição do material 

solicitado.  
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ANEXO 15 – Política de Privacidade 
Declaração de consentimento prévio do titular dos dados pessoais 

Ao aceitar a Política de Privacidade, está a autorizar a Academia de Música José Atalaya 

de Fafe a proceder ao tratamento dos seus dados pessoais e dos dados pessoais do seu 

educando. Declara, ainda: 

a) Estar ciente e plenamente informado(a) de que o tratamento dos seus dados 

pessoais e os dados pessoais do seu educando incluí todas as operações 

efetuadas sobre os dados por si transmitidos, por meios automatizados ou não, 

necessários à frequência de estabelecimento de ensino ou de educação e ao 

desenvolvimento de todo o processo educativo, de acordo com a legislação em 

vigor; 

b) Aceitar e consentir que os seus dados e os dados pessoais do(a) seu(sua) 

educando(a) sejam transmitidos a outras entidades públicas, ou privadas na 

condição de subcontratantes, exclusivamente para fins legais e no exercício das 

atribuições e competências da AMJA; 

c) Tomar conhecimento que os seus dados e os dados pessoais do(a) seu(sua) 

educando(a) serão guardados pelo período de tempo fixado em lei, regulamento ou 

o estritamente necessário às finalidades para que foram recolhidos; 

d) Tomar conhecimento que, nos termos da legislação aplicável, é garantido, a todo o 

tempo, o exercício dos direitos de acesso, rectificação, atualização e eliminação 

dos seus dados pessoais e dos dados pessoais do(a) seu(sua) educando(a), 

podendo ainda opor-se ao tratamento dos mesmos mediante pedido escrito dirigido 

à Direção Pedagógica da AMJA, bem como do direito de apresentar queixa junto 

da Comissão Nacional de Proteção de dados; 

e) Prestar o presente consentimento de forma livre e voluntária; 

f) Estar ciente que o tratamento dos dados é necessário ao exercício das funções de 

interesse público que incumbem a AMJA, sendo realizado em conformidade com 

as respetivas obrigações jurídicas previstas na lei. 

g) As apresentações públicas de alunos e professores promovidas pela AMJA 

poderão ser gravadas pela Academia, ou empresa por esta contratada, com a 

finalidade de criar um registo interno para o arquivo da escola.  
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Fafe, __________ de _____________________ de 20________ 

O(A) Encarregado(a) de Educação 

______________________________________________________ 
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ANEXO 16 – Medidas Disciplinares 
Medidas Disciplinares Corretivas e Sancionatórias 

Tendo como base o Estatuto do Aluno (Diário da República, 1.ª série – n.º 172 – 5 de 

setembro de 2012), as medidas disciplinares corretivas e sancionatórias possuem uma 

finalidade Pedagógica, dissuasora e de natureza eminentemente corretiva e integradora. 

As medidas sancionatórias prosseguem, igualmente, finalidades punitivas.  

Conforme o estipulado no mesmo documento legal, “são circunstâncias atenuantes da 

responsabilidade disciplinar do aluno o seu bom comportamento anterior, o seu 

aproveitamento escolar e o seu reconhecimento com arrependimento da natureza ilícita 

da sua conduta. São circunstâncias agravantes da responsabilidade do aluno a 

premeditação, o conluio, a gravidade do dano provocado a terceiros e a acumulação de 

infrações disciplinares e a reincidência nelas, em especial se ocorrerem no decurso do 

mesmo ano letivo.”  

Dever-se-á aplicar as medidas disciplinares na ordem apresentada, sempre que possível, 

sem prejuízo da avaliação da gravidade da ocorrência e subsequente tomada de 

providências necessárias, no sentido de permitir ao aluno tomar consciência do seu 

comportamento e retratar-se do mesmo.  

MEDIDAS DISCIPLINARES CORRETIVAS  

As medidas disciplinares corretivas podem ser implementadas pelo conselho de turma do 

respetivo aluno, a Direção Executiva, a Direção Pedagógica, o diretor de turma, o 

professor da disciplina ou o pessoal não docente, consoante o caso, a gravidade, o 

espaço, o momento e as demais circunstâncias do sucedido.  

1. Advertência verbal ao aluno: aviso, recomendação ou repreensão ao aluno para 

evitar determinada conduta e responsabilizá-lo pelo cumprimento dos seus deveres.  

2. Advertência escrita: comunicação ao aluno e encarregado de educação sobre a 

conduta desadequada ou infratora do aluno, com o objetivo de evitar a sua repetição, 

responsabilizar o aluno pelos seus atos e alertar o encarregado de educação para o 

sucedido, numa lógica de concertação de esforços. Esta medida compete ao professor da 

disciplina, que deverá comunicar a ocorrência ao diretor de turma.  
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3. Participação ao diretor de turma e/ou à Direção Pedagógica da AMJA: 
comunicação sobre a conduta do aluno, com a possibilidade de uma conversa 

pormenorizada com o aluno e/ou com os encarregados de educação.  

4. Ordem de saída: expulsão do aluno da sala de aula e/ou demais locais onde se 

desenvolva o trabalho escolar. Esta medida compete ao professor da disciplina e implica, 

além da participação ao diretor de turma, a permanência do aluno na escola, cabendo ao 

professor determinar:  

a) O período de tempo durante o qual o aluno fica fora da sala de aula;  

b) Se a medida acarreta a marcação de falta injustificada; 

 c) As atividades que o aluno deve desenvolver no período de ausência.  

A aplicação no decurso do mesmo ano letivo e ao mesmo aluno da medida corretiva de 

ordem de saída pela terceira vez, por parte do mesmo professor, ou pela quinta vez, 

independentemente do professor que a aplicou, implica a análise da situação em 

conselho de turma com a Direção Executiva ou Direção Pedagógica, tendo em vista a 

identificação das causas e a pertinência da proposta de aplicação de outras medidas 

disciplinares corretivas ou sancionatórias, nos termos do Estatuto do Aluno.  

5. Realização de tarefas e atividades de integração: tarefas de índole variada a cumprir 

pelo aluno, em horário pós-letivo, na escola ou na comunidade, que tenham como objetivo 

consciencializar o aluno do seu procedimento incorreto enquanto membro da comunidade 

educativa, podendo para o efeito ser aumentado o período diário e ou semanal de 

permanência obrigatória do aluno na escola ou no local onde decorram as tarefas ou 

atividades. Esta medida compete ao diretor de turma e/ou à Direção Executiva, e/ou à 

Direção Pedagógica, que definirão igualmente o tipo de tarefas a executar. 

 6. Condicionamento no acesso a espaços e materiais: restrição do uso e frequência 

do aluno de certos espaços escolares ou utilização de certos materiais e equipamentos, 

sem prejuízo dos que se encontrem afetos a atividades letivas. Esta medida compete ao 

diretor de turma e/ou à Direção Executiva, e/ou à Direção Pedagógica. 

 7. Mudança de turma: esta medida compete à Direção Executiva ou à Direção 

Pedagógica, com audição do conselho de turma.  

MEDIDAS DISCIPLINARES SANCIONATÓRIAS  

As medidas disciplinares sancionatórias traduzem uma sanção disciplinar imputada ao 

comportamento do aluno, devendo a ocorrência dos factos suscetíveis de a configurar ser 
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participada de imediato pelo professor ou funcionário que a presenciou ou dela teve 

conhecimento à Direção Executiva, com conhecimento ao diretor de turma.  

1. Repreensão registada: averbamento no respetivo processo individual do aluno da 

identificação do autor do ato infrator, data em que o mesmo foi proferido e fundamentação 

de facto e de direito da decisão da repreensão escrita. Quando a infração for praticada na 

sala de aula, é da competência do professor respetivo, competindo à Direção Executiva 

ou Direção Pedagógica nas restantes situações.  

2. Suspensão até 3 dias úteis: medida aplicada, com a devida fundamentação dos 

factos que a suportam, pela Direção Executiva, após o exercício dos direitos de audiência 

e defesa do visado, do diretor de turma e dos professores pertinentes. Compete à Direção 

Executiva, ouvidos os pais ou o encarregado de educação do aluno, quando menor de 

idade, fixar os termos e condições em que a aplicação da medida disciplinar sancionatória 

referida, garantindo ao aluno um plano de atividades pedagógicas a realizar. O não 

cumprimento deste plano de atividades pedagógicas pode dar lugar à instauração de 

procedimento disciplinar, considerando-se a recusa circunstância agravante.  

3. Suspensão entre 4 e 12 dias úteis: medida que compete à Direção Executiva, após a 

realização do procedimento disciplinar previsto no artigo 30.º do Estatuto do Aluno, 

podendo previamente ouvir o conselho de turma, para o qual deve ser convocado o 

diretor de turma.  

4. Transferência de escola: a aplicação desta medida compete, com possibilidade de 

delegação, ao diretor-geral da educação, precedendo a conclusão do procedimento 

disciplinar a que se refere o artigo 30.º do Estatuto do Aluno, com fundamento na prática 

de factos notoriamente impeditivos do prosseguimento do processo de ensino dos 

restantes alunos da escola ou do normal relacionamento com algum ou alguns dos 

membros da comunidade educativa.  

5. Expulsão da escola: a aplicação desta medida compete, com possibilidade de 

delegação, ao diretor-geral da educação precedendo conclusão do procedimento 

disciplinar a que se refere o artigo 30.º do Estatuto do Aluno e consiste na retenção do 

aluno no ano de escolaridade que frequenta quando a medida é aplicada e na proibição 

de acesso ao espaço escolar até ao final daquele ano escolar e nos dois anos escolares 

imediatamente seguintes.  

De acordo com o Estatuto do Aluno, “complementarmente às medidas previstas, compete 

à Direção Executiva decidir sobre a reparação dos danos ou a substituição dos bens 

lesados ou, quando aquelas não forem possíveis, sobre a indemnização dos prejuízos 

causados pelo aluno à escola ou a terceiros, podendo o valor da reparação calculado ser 
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reduzido, na proporção a definir pela Direção Executiva, tendo em conta o grau de 

responsabilidade do aluno e/ou a sua situação socioeconómica.” 
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