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Nota prévia
O Regulamento Interno (RI) revisto e atualizado, sintetiza e sistematiza, em conjunto
com o Guia do Aluno (GAl), o regime de funcionamento do Colégio Militar.
Aos Pais e Encarregados de Educação (PEE) que pretendam obter esclarecimentos
complementares, tanto gerais como específicos, recomenda-se o contacto direto, nas
formas indicadas neste regulamento através das seguintes vias:
▪ Oficial Comandante da respetiva Companhia de Alunos, em relação à
vivência interna e assuntos do foro disciplinar (se necessário em coordenação
com o DT);
▪ O Diretor de Turma (DT)/Professor Titular de Turma (PTT), em relação ao
processo de aprendizagem e avaliação dos Alunos;
▪ Professor Coordenador do 1º Ciclo, em relação às Áreas de Enriquecimento
Curricular e nos casos que a Direção entenda ser da sua competência;
▪ Outras entidades, como o Médico, o Capelão, o Serviço Escolar e a Secção de
Logística/Subsecção de Recursos Financeiros, nas respetivas áreas de atuação.
Acentua-se que, de acordo com o estipulado no Projeto Educativo e decorrente da sua
natureza própria, consubstanciada no Decreto-Lei nº125/2015 (Estatuto dos EME),
particularizada no seu projeto educativo e decorrente da vivência colegial, o Colégio
Militar apenas pode aplicar o regime disposto no Decreto-Lei n.º3/2008 de 7 de janeiro
– que regula o apoio especializado a alunos com Necessidades Educativas Especiais
de caráter permanente – no que diz respeito às adequações no processo de avaliação
e ao apoio pedagógico personalizado de acordo com os recursos disponíveis.
Os Alunos do 1º ciclo integram, num modelo organizacional diferenciado dos demais
Alunos do 2º e 3º ciclo e Ensino Secundário, o Corpo de Alunos, mas não o Batalhão
Colegial.
As omissões serão integradas pela Lei Geral e/ou Despacho do Diretor.
Deste "RI” os PEE e os Alunos maiores de idade, subscrevem uma declaração anual de
aceitação e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral.
A não-aceitação, explícita ou implícita, pelo Aluno e/ou Encarregado de Educação deste
regulamento implica o abate do Aluno ao efetivo colegial e consequente Transferência
de Escola.
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I. PREÂMBULO

O Colégio Militar tem por missão assegurar uma sólida formação de matriz militar, intelectual,
técnica, física, moral e cívica, inspirada nas qualidades e virtudes da vida militar, e na
prossecução dos princípios fundamentais definidos no Sistema Educativo Português, bem como
relevar o papel da defesa nacional e das Forças Armadas na sociedade.
O Colégio Militar disponibiliza como oferta educativa os 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e o
Ensino Secundário, de acordo com o Sistema Educativo Nacional, podendo ser frequentado por
filhos de militares e civis, nacionais ou estrangeiros.
O Colégio Militar desenvolve um sistema de ensino regular, tendo como finalidade principal, na
vertente escolar, promover o acesso dos seus alunos ao sistema de ensino superior, assegurando
ainda uma formação militar de base. Funciona num sistema de ensino misto, num regime de
frequência optativo, entre externato e internato e exclusivamente em regime de externato para
o 1º Ciclo.
O Colégio Militar é um Estabelecimento Militar de Ensino não-superior, de matriz militar, tendo
como referência a divisa “UM POR TODOS, TODOS POR UM”, a qual resume os saudáveis
conceitos dos valores colegiais impressos no Código de Honra do Aluno.
O Colégio Militar desenvolve o seu Projeto Educativo (PE) de acordo com os princípios
orientadores (pilares do Conhecimento) definidos no relatório da Comissão Internacional sobre
Educação para o século XXI:
 Aprender a Ser, o que pressupõe o desenvolvimento da autonomia, do discernimento e da
responsabilidade pessoal;
 Aprender a Conhecer, o que também significa aprender a aprender, exercitando a atenção e
a concentração, a memória e o pensamento;
 Aprender a Viver em Comunidade, o que implica compreender e respeitar o outro, as
diferenças e reconhecer as interdependências sociais.
Os alunos do Colégio Militar desenvolvem um conjunto de valores e princípios intemporais
consubstanciados na Divisa e no Código de Honra dos Alunos, num quadro de compromisso e
código deontológico por si reconhecido e que materializa a relação da comunidade do Colégio
Militar.

“DIVISA”
A divisa "UM POR TODOS, TODOS POR UM" representa a camaradagem e a solidariedade que
une toda a comunidade colegial, com especial relevância para os Alunos e Antigos Alunos do
Colégio Militar.
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A escola materializa o início de um longo percurso formativo da criança, constituindo-se num
elemento fortemente influenciador da sua personalidade e desempenho futuro.
Considerando que a relação forte da família com o aluno e a sua escola, constituem um dos
pilares estruturantes formativos das crianças que frequentam o 1.º ciclo, e dada a especificidade
das suas idades, o Colégio Militar constitui um modelo organizacional para os alunos do 1º ciclo
diferenciado dos demais, considerando-o como um “ciclo de iniciação” ao projeto educativo do
Colégio Militar, em regime de externato. Dentro deste princípio, os alunos do 1º não integram,
no entanto, o Batalhão Colegial.1
Naturalmente que o 1.º Ciclo, pela sua própria natureza, constitui o início de um percurso
formativo que se pretende estável, coerente e coordenado com os restantes ciclos e, como tal,
deve ser conceptualizado e entendido num processo educativo em crescente evolução.
Incentiva-se assim, de forma integrada e estruturada, os seus alunos a desenvolver, numa
cultura de exigência, em disciplina e no respeito pelo outro, o espírito crítico, de iniciativa, de
decisão e a capacidade de julgamento, a par de uma ótima preparação intelectual, física e moral.
Terminado o 1.º ciclo, poderão passar a integrar o Batalhão Colegial 2, dando assim início a um
percurso em que o conceito de “aluno” no Colégio Militar passa a ter um entendimento
específico, tendo em consideração a vivência, as tradições e os hábitos da vida colegial em que
se enquadram.
A partir do 2.º ciclo, é disponibilizado a todos os Alunos o regime de internato, podendo os
respetivos Pais e Encarregados de Educação (PEE), solicitar o ingresso dos seus Educandos neste
regime, o que ocorrerá caso a capacidade disponível o permita e haja deferimento por parte da
Direção do CM.
O 2.º ciclo (5.ª e 6.º anos) constitui o início de um percurso formativo com características muito
próprias. Admite-se um 2.º ciclo num universo de alunos muito heterogéneo, uns com origem
no 1.º ciclo do Colégio Militar, outros provenientes de estabelecimentos de ensino com Projetos
Educativos distintos. Num ambiente tão heterogéneo (novos alunos do Colégio Militar/alunos
com origem no 1º ciclo do Colégio Militar, internos/externos, masculinos/femininos), o PE
considera fundamental desenvolver uma pedagogia inclusiva em que todos se sintam alunos de
pleno direito e de iguais obrigações para com o Colégio Militar.
Assumindo o 1º ciclo como um ciclo de iniciação, o 2º ciclo passa, assim, a ter duas realidades
substantivas diferentes, sendo um “ciclo de transição” para os alunos com origem no 1º ciclo do
1

O Corpo de Alunos é composto pelo 1º ciclo e Batalhão Colegial, sendo este constituído pelos alunos dos 2º e 3º ciclos do Ensino

2

Os alunos que entrem para o 1º Ciclo no ano letivo 2017/2018, caso pretendam integrar o Batalhão Colegial, após a frequência do

Básico e do Ensino Secundário e constitui um modelo de organização próprio do Colégio Militar.

4º ano, executarão as provas de admissão idênticas às dos restantes candidatos. Sendo considerados “Aptos“, têm preferência
no acesso ao 5º ano.

Página 5 de 67

REGULAMENTO INTERNO

Colégio Militar e um “ciclo de adaptação” para os novos alunos.
Neste quadro, o conceito de pedagogia inclusiva adquire relevância como um referencial
fundamental para uma adequada adaptação dos novos alunos ao Colégio Militar. É também
neste ciclo que o aluno inicia o seu contacto com a educação militar, pela apreensão de um
conjunto de regras de conduta próprias da vivência colegial, na procura de um gosto pessoal e
de uma tomada de consciência do que significa “ser aluno do Colégio Militar”.
O 3.º ciclo (7.º, 8.º e 9.º anos) constitui o início de um “ciclo de afirmação” dos valores e
princípios que norteiam o Colégio Militar, como sejam a promoção da camaradagem, espírito de
corpo, afirmação e consciência plena do orgulho em “ser aluno do Colégio Militar”. O aluno
começa, nesta fase, a ganhar o seu espaço próprio na comunidade e a adquirir algumas
competências técnicas no âmbito da instrução militar, que lhe permitem ir reforçando a relação
entre o individual e o coletivo.
O Ensino Secundário (10.º 11.º e 12.º anos) constitui o “ciclo da consolidação” do processo
educativo do Colégio Militar, pela afirmação das competências da Liderança e Cidadania. Neste
quadro formativo é fundamental reforçar as competências sociais, pelo que a formação
específica em “Liderança e Valorização Pessoal”, passa a ser uma relevante componente da
oferta formativa e de frequência obrigatória no Colégio Militar.
O percurso formativo do Colégio Militar culmina com os alunos do 12.º ano, eventualmente
também os do 11º ano, a exercerem as funções de Alunos Graduados, participando no processo
educativo dos alunos mais novos.
Como Alunos Graduados, os alunos mais velhos enfrentam um enorme desafio: a
responsabilidade de enquadrar e de participar, de forma ativa, em todo o processo de integração
e de formação dos alunos mais novos e, ao mesmo tempo, obter o sucesso escolar necessário à
progressão académica num futuro próximo. É no papel de Alunos Graduados e nas funções que
exercem que reside muita da especificidade e identidade do Colégio Militar, apresentando-se
como um guia e um exemplo a seguir, o legado das tradições, usos e costumes, o continuar de
uma longa história de boas práticas e hábitos comportamentais, no estrito respeito pelas
orientações do seu fundador, o Marechal de Campo António Teixeira Rebello. O espaço e a
vivência colegial proporcionam aos alunos o desenvolvimento e aprofundamento de novas
amizades, do respeito e da cooperação, contribuindo, de forma determinante, para o
desenvolvimento integral dos mesmos.
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II. PRINCÍPIOS GERAIS ÂMBITO E ENQUADRAMENTO LEGAL
1. Princípios Gerais
a. O presente regulamento é aplicável a todos os membros da Comunidade Colegial,
estabelecendo os seus direitos e deveres e também a quem utiliza as suas instalações
a qualquer título.
b. O Regulamento define o conjunto normativo específico que orienta o regime de
funcionamento e utilização das instalações do Colégio Militar, de cada um dos seus
órgãos de administração e gestão, das diferentes estruturas de orientação educativa,
dos serviços especializados de apoio educativo, bem como os direitos e deveres dos
atores da comunidade.
c. Por outro lado, inscreve-se no mesmo, um quadro normativo da vida escolar no seu
conjunto e institui regulamentações setoriais, constituídas por normas precisas e
objetivas, destinadas a assegurar uma gestão cuidada e eficaz dos órgãos e estruturas
existentes na comunidade colegial.
d. Qualquer membro da Comunidade Colegial poderá participar na melhoria do presente
RI pela apresentação de propostas fundamentadas e sujeitas à respetiva aprovação.
e. No âmbito da divulgação institucional do seu Projeto Educativo, o Colégio Militar
reserva-se no direito a utilizar publicamente imagens (fotografias e filmes) dos seus
Alunos e restantes elementos da sua comunidade educativa, podendo, de acordo com
o Protocolo estabelecido com a Associação de Antigos Alunos do Colégio Militar, ceder
as mesmas, para fins de divulgação oficial desta instituição. Em caso de não
concordância com este princípio, tal deverá ser manifestado por escrito,
nomeadamente pelos PEE no que se refere aos seus educandos.
f.

A violação destas normas implica responsabilidade disciplinar para quem a elas esteja
sujeito e proibição de utilização das instalações ou serviços nos restantes casos, sem
prejuízo da aplicação da lei geral civil ou criminal no apuramento da correspondente
responsabilidade.

2. ÂMBITO
a. O presente regulamento interno aplica-se a todos os membros da comunidade educativa,
alunos, pessoal docente e não docente, PEE, órgãos de administração, direção e gestão,
serviços de apoio educativo, estruturas de orientação educativa e comunidade em geral do
Colégio. Pretende facilitar a organização da sua dinâmica, coordenando os regulamentos
dos vários sectores, não podendo contrariar as leis gerais estabelecidas.
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b. Na interpretação deste regulamento interno, devem ser tidas em conta todas as normas
legais e regulamentares em vigor, pressupondo a natureza essencialmente pedagógica dos
direitos e deveres nele consagrados.
c. Todos os membros da comunidade educativa gozam dos direitos e estão sujeitos aos
deveres consignados neste regulamento.
d. Argumentar com o desconhecimento do regulamento não poderá servir de atenuante em
qualquer caso de conflito ou suposta infração.

3. Enquadramento legal
A elaboração do RI atendeu à legislação aplicável e em vigor, com as adaptações decorrentes
do seu regime específico, nomeadamente a que seguidamente se refere.
a. Decreto-Lei n.º 125/2015 de 7 de julho de 2015 (e seu anexo Estatuto dos
Estabelecimentos Militares de Ensino não Superior do Exército)
b. Lei n.º 29/2006, de 4 de julho, segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de
novembro, que disciplina o regime de constituição, os direitos e os deveres a que ficam
subordinadas as associações de Pais e Encarregados de Educação.
c.

Gestão e Administração do Colégio Militar
(1) Quadro Orgânico 07.04.02 aprovado por Despacho de S. Ex.ª General CEME, de 02 de
junho de 2015;
(2) Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2009 de 11 de setembro e pelo
Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho;
(3) Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho - Princípios orientadores da organização e da
gestão dos currículos dos ensinos Básico e Secundário, alterado pelo Decreto-Lei n.º
91/2013 de 10 de julho;
(4) Estatuto da Carreira Docente;
(5) Despacho do Ministério da Educação (ME) que define o calendário escolar para o ano
letivo em curso;
(6) Despacho Normativo nº 7/2013, de 11 de junho, que concretiza os princípios
consagrados no regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos
públicos de educação e Despacho Normativo nº 7-A/2013, de 10 de julho, que concretiza
a distribuição do serviço aos docentes de quadro para o ano letivo 2013/2014;
(7) Despacho Normativo nº 4- A/2016 de16 de junho.

Página 8 de 67

REGULAMENTO INTERNO

d. Admissão de Alunos
(1) Portaria n.º 545/80 de 25 de agosto – Regulamento de Admissão aos Estabelecimentos
Militares de Ensino;
(2) Portaria n.º 626/81 de 22 de julho – Alteração ao Regulamento Admissão aos EME;
(3) Regulamento de Admissões aos EME.
e. Aproveitamento escolar
De acordo com:
(1) Despacho Normativo n.º 1-F/2016 5 de abril de 2016;
(2) Portaria n.º 243/2012 de 10 de agosto;
(3) Decreto-Lei n.º 125/2015 de 7 de julho;
(4) Conforme o Capítulo III, artº 23º e seguintes do Decreto-lei nº 139/2012 de 05 de julho;
(5) Despacho Normativo nº 13/2014 de 15 de setembro;
(6) Normas de Transição aprovadas em Conselho Pedagógico.
f. Regime Disciplinar
(1) Decreto-Lei n.º 125/2015 de 7 de julho de 2015;
(2) Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro;
(3) Guia do Aluno.
g. Mensalidades
(1) Decreto-Lei n.º 125/2015 de 7 de julho de 2015;
(2) Despacho de S. Exa. Gen CEME, que, à data, determine a tabela de mensalidades a
aplicar.
h. As omissões serão integradas pela Lei Geral e/ou Despacho do Diretor.
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III.

ESTRUTURA ORGANIZATIVA

1. Organograma
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2. Direção
a. Composição
(1) Diretor;
(2) Subdiretor;
(3) Gabinete da Direção;
(4) Secção de Pessoal;
(5) Secção de Logística;
(6) Secretariado de Admissões.
b. Competências / Funções gerais
(1) O Diretor do Colégio Militar é nomeado por escolha pelo General Chefe do EstadoMaior do Exército e, cumulativamente com a competências estipuladas no Estatuto
dos Estabelecimento de Ensino não Superior do Exército (Decreto de Lei n.º 125/2015
de 7 de julho de 2015), tem as seguintes atribuições gerais:
(a) Representar o Colégio Militar e orientar e coordenar todos os serviços
estruturais/organizacionais;
(b) Assegurar a unidade e a continuidade da ação educativa, ouvindo o subdiretor e
os Conselhos Escolar, Pedagógico e de Turma, quando julgue conveniente;
(c) Presidir ao Conselho Escolar, Conselho Pedagógico e aos Conselhos de Turmas de
Avaliação e Disciplinares;
(d) Promover e fiscalizar a manutenção da ordem e da disciplina em todos os serviços
e a observância das leis e regulamentos;
(e) Enviar anualmente ao seu superior hierárquico um relatório das atividades
desenvolvidas pelo Colégio e propor as providências que parecerem úteis e
oportunas;
(f) Submeter à apreciação do Conselho Escolar o Projeto Educativo elaborado pelo
Conselho Pedagógico;
(g) Ouvido o Conselho Pedagógico, elaborar e submeter à apreciação do Conselho
Escolar as alterações ao RI, Plano Anual de Atividades e Relatório Anual de
Atividades;
(h) Aprovar a proposta de Alunos a graduar em cada ano letivo, apresentada pelo
Comandante de Corpo de Alunos e ouvido o Conselho Pedagógico;
(i) Definir o regime de funcionamento do Colégio Militar;
(j) Elaborar o projeto de orçamento;
(k) Superintender a constituição de turmas e a elaboração de horários;
(l) Aprovar a distribuição do serviço docente e não docente;
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(m) Nomear os coordenadores dos departamentos curriculares, Coordenadores de
ano, Coordenador do 1º Ciclo, Diretores de Ciclo e entidades responsáveis pelos
demais projetos necessários à coordenação de atividades do CM;
(n) Nomear os diretores de turma que coordenam as atividades dos Conselhos de
Turma;
(o) Superintender na gestão das instalações, espaços e equipamentos;
(p) Celebrar acordos de cooperação ou de associação com outras escolas e instituições
de formação, ouvido o Conselho Pedagógico e em conformidade com os critérios
definidos superiormente;
(q) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente, nos termos dos regimes
legais aplicáveis;
(r) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não docente;
(s) Exercer o poder disciplinar em relação aos Alunos;
(t) Garantir, nos termos da lei, o processo de avaliação de desempenho do pessoal
docente e não docente;
(u) Deter o poder de delegar e subdelegar no subdiretor e nos restantes membros da
Direção as competências referidas nos números anteriores.
(2) O Subdiretor do Colégio Militar é também nomeado por escolha pelo General Chefe
do Estado-Maior do Exército, ouvido o Diretor e tem as seguintes atribuições:
(a) Coadjuvar o Diretor e representá-lo em todos os atos de serviço que por este lhe
forem designados, bem como dar parecer sobre os assuntos acerca dos quais for
consultado pelo Diretor;
(b) Substituir o Diretor nas suas ausências ou impedimentos legais;
(c) Coordenar toda a atividade do serviço diário, da Secção de Pessoal, Logística e
Companhia de Serviços;
(d) Coordenar internamente todo o processo de Admissões ao Colégio Militar,
incluindo os elementos do Corpo Docente nomeados anualmente para as
entrevistas aos candidatos.
(3) Gabinete de Apoio à Direção
O Gabinete de Apoio à Direção garante o apoio à Direção nas seguintes áreas de
responsabilidade:
(a) Secção de Informação Interna, Relações Públicas e Segurança;
(b) Secção de Comunicações e Sistemas de Informação;
(c) Gabinete de Comunicação e Imagem;
(d) Gabinete de Psicologia.
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(4) Secção de Pessoal
(a) Composição
1.

Chefe;

2.

Secção de Justiça;

3.

Secretaria – Geral;

4.

Centro de Correspondência.

(b) Competências gerais
1.

Proceder ao controlo de Efetivos de Pessoal Militar e Civil;

2.

Proceder ao registo, expedição e distribuição interna da correspondência
oficial e particular;

3.

Manter os registos individuais atualizados;

4.

Elaborar as escalas de Serviço e de Guias de Marcha;

5.

Proceder à compilação dos aspetos mais relevantes do Diário da República,
das Ordens do Exército, Despachos, Circulares e mensagens;

6.

Divulgar a Ordem de Serviço.

(5) Secção de Logística
(a) Composição
1.

Chefe;

2.

Subsecção de Recursos Financeiros;

3.

Subsecção de Recursos Materiais.

(b) Competências/funções gerais
1.

Proceder a gestão dos recursos financeiros e materiais do Colégio Militar;

2.

Executar o planeamento e o levantamento das necessidades financeiras e
materiais a satisfazer durante o ano, providenciando os recursos necessários
à vivência colegial.

(6) Secretariado de Admissões
Ao nível interno do Colégio Militar:
(a) Regular e controlar o processo de candidaturas;
(b) Organizar visitas guiadas ao Colégio Militar;
(c) Aplicar, de acordo com o calendário, as provas do concurso de admissões.

3. Órgãos de Conselho
Os Órgãos de Conselho emitem pareceres, no âmbito das suas competências, tendo em
especial atenção o apoio à Direção no que respeita aos objetivos específicos da ação educativa
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do Colégio Militar. Os assuntos abordados nas reuniões dos Conselhos têm sempre caráter
estritamente confidencial
Em cada sessão dos Conselhos é elaborada uma ata que só pode ser divulgada mediante
despacho do Diretor, quando tal for requerido e justificado pelo interessado.
Composição e âmbito dos Conselhos:
a.

Conselho Escolar
(1) Finalidade
O Conselho Escolar é um órgão de aconselhamento estratégico, responsável pela
preparação e apreciação das linhas orientadoras da ação educativa e pela avaliação
da ação escolar geral, assegurando a participação e a representação da comunidade
educativa.
(2) Composição
O Conselho Escolar tem a seguinte composição:
(a) Diretor (Presidente);
(b) Subdiretor;
(c) Coordenador Pedagógico;
(d) Adjuntos do Serviço Escolar;
(e) Professor Decano;
(f) Coordenador do Departamento de Línguas;
(g) Coordenador do Departamento de Ciências Sociais e Humanas;
(h) Coordenador do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais;
(i) Coordenador do Departamento de Expressões;
(j) Coordenador do Departamento de Atividades de Caráter Militar;
(k) Coordenador do Departamento de Educação Física;
(l) Professor Coordenador do 1º Ciclo;
(m) Diretores de Ciclo (2º, 3º e Secundário);
(n) Coordenador do Gabinete de Psicologia;
(o) Comandante de Corpo de Alunos;
(p) 2º Comandante do Corpo de Alunos;
(q) Comandantes de Companhia;
(r) Representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do
Colégio Militar (APEEACM);
(s) Representante da Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar (AAACM);
(t) Aluno Graduado Comandante do Batalhão Colegial.
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(3) Atribuições
(a) Apresentar os principais aspetos relativos à ação escolar geral;
(b) Deliberar sobre o projeto educativo, acompanhar e avaliar a sua execução;
(c) Deliberar sobre o RI e Guia do Aluno (GAl);
(d) Deliberar sobre o Plano Anual de Atividades;
(e) Pronunciar-se sobre os critérios de elaboração de horários;
(f) Promover o relacionamento com a comunidade educativa.
(4) Reuniões e Funcionamento
(a) O Conselho Escolar reúne ordinariamente duas vezes por ano letivo e
extraordinariamente sempre que convocado pelo Diretor;
(b) O seu funcionamento deve ser objeto de um Regimento próprio proposto pelo
Serviço Escolar e aprovado pelo Diretor.
b.

Conselho Pedagógico
(1) Finalidade
O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação, supervisão pedagógica e
orientação educativa da escola, nomeadamente nos domínios pedagógico-didático,
de orientação e acompanhamento dos Alunos e de formação inicial e contínua do
pessoal docente e não docente.
(2) Composição
(a) O Conselho Pedagógico tem a seguinte composição, podendo integrar o aluno
Graduado Comandante do Batalhão Colegial e/ou outros elementos da
comunidade escolar, sem direito a voto, quando se justifique. São membros do
Conselho Pedagógico:
1.

Diretor (Presidente);

2.

Subdiretor;

3.

Coordenador Pedagógico;

4.

Comandante do Corpo de Alunos;

5.

Professor Decano;

6.

Adjuntos do Serviço Escolar;

7.

Coordenador do Departamento de Línguas;

8.

Coordenador do Departamento de Ciências Sociais e Humanas;

9.

Coordenador do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais;

10. Coordenador do Departamento de Expressões;
11. Coordenador do Departamento de Atividades de Caráter Militar (Por
inerência de funções, o Comandante do Corpo de Alunos);
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12. Coordenador do Departamento de Educação Física;
13. Professor Coordenador do 1º Ciclo;
14. Diretores de Ciclo (2º, 3º e Secundário).
(3) Atribuições
Ao Conselho Pedagógico compete:
(a) Elaborar a proposta de Projeto Educativo (PE) a submeter pelo Diretor para
apreciação do Conselho Escolar;
(b) Elaborar a proposta de Projeto Curricular de Escola e proceder à sua aprovação;
(c) Apresentar propostas para alterações ao RI, GAl e do Plano Anual de Atividades
(PAA) e emitir parecer sobre os respetivos projetos;
(d) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural;
(e) Elaborar e aprovar o regulamento das visitas de estudo;
(f) Aprovar a lista de Alunos agraciados anualmente pelas recompensas e distinções
previstas neste regulamento;
(g) Definir os requisitos para a requisição e contratação de pessoal docente e não
docente, de acordo com o disposto na legislação aplicável;
(h) Apresentar propostas e emitir parecer sobre a elaboração do plano de formação e
de atualização do pessoal docente e não docente;
(i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação
com outros estabelecimentos de ensino, em articulação com instituições ou
estabelecimentos do ensino superior vocacionados para a formação e a
investigação;
(j) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e
vocacional, do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos Alunos;
(k) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos
apoios e complementos educativos;
(l) Proceder à aferição dos critérios de avaliação dos Alunos, garantindo a sua
coerência e equidade;
(m) Elaborar e aprovar instrumentos de registo normalizados de toda a informação
relevante para efeitos de avaliação de desempenho dos docentes, de acordo com
o disposto na legislação aplicável;
(n) Eleger quatro docentes deste conselho para integrar a Secção de Avaliação do
Desempenho Docente;
(o) Organizar e apreciar toda a documentação relativa aos trabalhos finais e exames a
cargo do Colégio;
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(p) Ratificar a delegação de competências da Direção no Coordenador de Secretariado
de Exames;
(q) Proceder à avaliação global dos planos de desenvolvimento;
(r) Analisar propostas/relatórios de retenção repetida;
(s) Aprovar os planos de acompanhamento a aplicar no ano escolar seguinte;
(t) Analisar reclamações dos EE, quando devidamente fundamentadas, relativas ao
processo de avaliação, no final do terceiro período e após análise pelo Conselho de
Turma;
(u) Ratificar/Confirmar a decisão de abate ao efetivo do batalhão colegial;
(v) Emitir parecer sobre a proposta de graduações apresentada pelo Comandante de
Corpo de Alunos;
(w) Sob proposta dos departamentos curriculares, adotar os manuais escolares;
(x) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários;
(y) Aprovar os regulamentos de utilização de instalações específicas;
(z) Elaborar o seu próprio regimento;
(aa) Proceder ao acompanhamento e à avaliação da execução das suas deliberações e
recomendações;
(bb) Aprovar anualmente o crédito global de horas de serviço docente, incluindo a
componente letiva, não letiva e o exercício de cargos;
(cc) Adotar normas próprias sobre horários, tempos letivos, constituição de turmas e
ocupação de espaços escolares;
(dd) Definir os termos de realização do plano individual de trabalho e o seu objeto de
avaliação, nas disciplinas em que seja ultrapassado o limite de faltas injustificadas
pelo Aluno, permitindo-lhe recuperar o atraso nas aprendizagens, em período
suplementar ao horário letivo;
(ee) Apreciar as propostas de não renovação de matrícula.
(4) Reuniões e Funcionamento
(a) Reúne ordinariamente no início e final do ano escolar, no final de cada período
letivo, e extraordinariamente sempre que seja convocado pelo respetivo
presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em
efetividade de funções, ou sempre que um pedido de parecer o justifique;
(b) Na primeira reunião ordinária de cada ano letivo, devem ser programadas as
reuniões ordinárias previstas para todo o ano letivo, de modo a facilitar a
programação das atividades de todos os órgãos e serviços implicados;
(c) O seu funcionamento deve ser objeto de um Regimento próprio proposto pelo
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Serviço Escolar e aprovado pelo Diretor.

4. Serviço Escolar
O Serviço Escolar, como sistema funcional, tem a seu cargo a coordenação e a ação executiva
dos assuntos e atividades de ensino, admissão, exames dos Alunos e projetos envolventes do
ME ou entidades exteriores.
a. Coordenador Pedagógico
(1) O Coordenador Pedagógico tem a responsabilidade de exercer as funções de
administração e gestão escolar, tendo como principais competências:
(a) Coadjuvar o Diretor nos aspetos técnico-pedagógicos ou noutros assuntos
solicitados;
(b) Superintender e coordenar o funcionamento de todos os órgãos do Serviço
Escolar;
(c) Coordenar a elaboração e as propostas de alteração ao Projeto Educativo, Projeto
Curricular e o RI/GAl;
(d) Coordenar a elaboração do Planeamento Anual de Atividades e o Relatório Anual
de Atividades;
(e) Propor o Tema Escolar Anual;
(f) Elaborar anualmente a constituição de turmas e o semanário letivo;
(g) Propor a requisição ou contratação dos docentes necessários para o exercício das
funções docentes;
(h) Propor a distribuição do serviço docente;
(i) Propor a nomeação dos cargos e funções legais adequados para a vigência;
(j) Propor dois nomes para a coordenação de cada um dos departamentos
curriculares;
(k) Propor ao Diretor a nomeação de diretores de turma e coordenadores funcionais;
(l) Sob orientação da Direção, propor a nomeação dos responsáveis dos diferentes
projetos que integram o projeto educativo do Colégio Militar;
(m) Gerir instalações, espaços e equipamentos da responsabilidade do Serviço Escolar;
(n) Coordenar todo o processo de seleção e recrutamento do pessoal docente, nos
termos dos regimes legais aplicáveis.
(2) Os Adjuntos do Coordenador Pedagógico asseguram-lhe assessoria técnicopedagógica e dedicam maior atenção ao planeamento geral, à elaboração de projetos
gerais e/ou pluridisciplinares e à coordenação educativa, conforme a área que lhes
tiver sido determinada. Têm como atribuições gerais as seguintes:
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(a) Prestar assessoria técnico-pedagógica ao Coordenador Pedagógico;
(b) Preparar e organizar todos os elementos relativos a assuntos de natureza
escolar;
(c) Fornecer à Direção os elementos necessários ao preenchimento de vagas do
Corpo Docente;
(d) Emitir pareceres e prestar informações solicitadas pela Direção;
(e) Elaborar, em cada ano escolar e de acordo com orientações superiores, os
projetos de distribuição do serviço docente, plano de turma, constituição das
turmas, horário e semanário escolar;
(f)

Proceder à análise e atualização dos dados relativos ao aproveitamento escolar
global;

(g) Solicitar planificações, critérios de avaliação e matrizes de exames para
posterior análise e aprovação em Conselho Pedagógico e proceder ao seu
arquivo;
(h) Divulgar a legislação e as informações emanadas do ME;
(i)

Garantir os preceitos legais relativos aos Conselhos Escolar e Pedagógico;

(j)

Articular todas as atividades extracurriculares;

(k) Apreciar as requisições apresentadas pela comunidade colegial;
(l)

Colaborar no planeamento das Atividades de Complemento Curricular;

(m) Colaborar na elaboração do Plano Anual de Atividades;
(n) Assegurar o bom funcionamento e a manutenção das instalações e
equipamentos.
(3) O cargo de Professor Decano é destinado ao docente mais antigo do Colégio Militar, a
título honorífico, tendo como atribuições gerais:
(a) Representar o Corpo Docente em cerimónias do Colégio e cooperar com a
Direção como consultor, dada a sua experiência e vivência colegiais, reunindo
semanalmente com o Diretor, ou com quem este designar;
(b) Transmitir, através da sua experiência, a cultura colegial, no sentido de elevar
os padrões de excelência da ação educativa que devem nortear os membros do
Corpo Docente do Colégio, em estrita colaboração com o Coordenador
Pedagógico.
b. Estrutura de Coordenação e Supervisão Pedagógica
Com vista ao desenvolvimento do projeto educativo, são fixadas no RI as estruturas, na
dependência do Serviço Escolar, que colaboram com o Conselho Pedagógico e com o
Diretor, no sentido de assegurar a coordenação, supervisão e acompanhamento das

Página 19 de 67

REGULAMENTO INTERNO

atividades escolares, promover o trabalho colaborativo e realizar a avaliação de
desempenho do pessoal docente.
(1) A constituição desta estrutura com base no corpo docente visa, nomeadamente:
(a) A articulação e gestão curricular na aplicação do currículo nacional e dos
programas e orientações curriculares e programáticos definidos a nível nacional,
bem como o desenvolvimento de componentes curriculares próprias do Colégio
Militar;
(b) A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades de turma ou
grupo de Alunos;
(c) A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo ou curso;
(d) A avaliação de desempenho do pessoal docente.
(2) Órgãos de Conselho da Estrutura de Coordenação e Supervisão Pedagógica
(a) Conselho de Docentes do 1º Ciclo
O Conselho de Docentes do 1º Ciclo é a estrutura de orientação educativa que
tem como finalidade articular todas as atividades pedagógicas e de integração ao
nível das respetivas turmas.:
1. Composição do Conselho de Docentes do 1º Ciclo
a. Coordenador de 1º ciclo, (Presidente), exceto quando presidido pelo
Diretor;
b. Adjunto para as Atividades de enriquecimento Curricular (AEC);
c. Coordenador Administrativo-logístico do 1º Ciclo (2º Comandante do
Corpo de Alunos);
d. Todos os docentes titulares de turma, que exercem a competência
disciplinar sobre os Alunos do 1º Ciclo;
e. Podem ser ainda convocados outros elementos, nomeadamente os
professores das AEC, sempre que a matéria em apreço o justifique.
2. Competências do Conselho de Docentes do 1º Ciclo
a. Analisar a situação das turmas e identificar características específicas
dos Alunos a ter em conta no seu processo de ensino e aprendizagem;
b. Analisar problemas de integração dos Alunos e definir estratégias para
sua superação;
c. Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto;
d. Articular as atividades dos professores titulares de turma com as dos
professores das AEC, designadamente no que se refere ao planeamento
e coordenação de atividades interdisciplinares ao nível das turmas;
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e. Coordenar com os professores titulares a informação adequada, relativa
ao processo de aprendizagem e avaliação dos Alunos, a disponibilizar
aos encarregados de educação;
f. Propor ações que estimulem o envolvimento dos PEE no percurso
escolar dos Alunos, de acordo com os princípios definidos no Projeto
Curricular de Turma e no Projeto Educativo;
g. Proceder à avaliação dos Alunos de acordo com os critérios definidos
assegurando a sua coerência e equidade, de acordo com a legislação
aplicável;
h. Pronunciar-se sobre todas as questões de natureza pedagógica e
comportamental das turmas;
i. Analisar situações de Alunos que ultrapassem o limite de faltas
legalmente estabelecido ou incorram em excesso grave de faltas e
ponderar a sua justificação ou injustificação;
j. Analisar reclamações dos PEE, quando devidamente fundamentadas,
relativas à avaliação final dos seus educandos;
k. Analisar propostas de abate ao efetivo do batalhão colegial e
pronunciar-se sobre o seu deferimento ou indeferimento;
l. Elaborar toda a documentação relativa à retenção/não aprovação dos
Alunos (v.g. planos de desenvolvimento; relatórios de retenção
repetida; e planos de acompanhamento a aplicar no ano escolar
seguinte, entre outros);
m. Sempre que solicitado, aconselhar o Diretor nas seguintes situações:
n. Acumulação de infrações disciplinares;
o. Assuntos de natureza disciplinar cuja gravidade justifique a apreciação
e o parecer do Conselho.
3.

Funcionamento
Reuniões ordinárias e extraordinárias
O Conselho de Docentes do 1º Ciclo reúne ordinariamente no início de
todos os meses para tratar de assuntos de natureza pedagógica e,
extraordinariamente, sempre que haja matéria que o justifique.

(b) Conselhos de Diretores de Turma dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do
ensino secundário
O Conselho de Diretores de Turma é a estrutura de orientação educativa que
visa assegurar a coordenação e a planificação da atividade dos diretores de
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turma, sendo responsável pela aplicação das orientações emanadas da Direção,
da Coordenação Pedagógica e do Conselho Pedagógico e pelo cumprimento das
disposições legais respetivas.
1.

Composição dos Conselhos
a. Diretores de Ciclo do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário
(que presidem à respetiva reunião);
b. Coordenadores de Ano;
c. Todos os diretores de turma do 2.º ciclo, do 3.º ciclo e do ensino
secundário.

2.

Competências
a. Aos Diretores de Ciclo (2º, 3º e Secundário), neste âmbito, compete:
1. Organizar a informação adequada, a disponibilizar aos PEE,
relativa ao processo de aprendizagem e avaliação dos Alunos;
2. Analisar toda a legislação publicada que esteja relacionada com as
funções de direção de turma e assegurar a sua correta aplicação;
3. Promover a formação no âmbito da direção de turma;
4. Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio aos
coordenadores de ano para o desempenho dessas funções.
b. Aos Coordenadores de Ano (5º ao 12º), neste âmbito, compete:
1. Planificar as atividades e os projetos a desenvolver, anualmente,
pelos diretores de turma, de acordo com as orientações do
Conselho Pedagógico;
2. Assegurar a uniformidade de procedimentos relativamente à
preparação de todos os Conselhos de Turma de natureza
ordinária, assegurando o cumprimento das disposições emanadas
superiormente;
3. Colaborar com o Diretor de Ciclo na organização da informação
adequada, a disponibilizar aos PEE, relativa ao processo de
aprendizagem e avaliação dos Alunos;
4. Analisar toda a legislação publicada que esteja relacionada com as
funções de direção de turma e assegurar a sua correta aplicação;
5. Propor e planificar formas de atuação junto dos PEE;
6. Identificar necessidades de formação no âmbito da direção de
turma e propor a sua realização ao Diretor de Ciclo;
7. Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio aos
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diretores de turma para o desempenho dessas funções.
(c) Conselhos de Turma, Conselhos de Turma de Avaliação e Conselhos de Turma
Disciplinares
O Conselho de Turma é a estrutura de orientação educativa que tem como
finalidade articular todas as atividades pedagógicas e de integração ao nível da
turma. Dependente do assunto a analisar pode reunir com os seguintes
formatos e composições:
1.

Conselhos de Turma
a. Diretor(a) de Turma (Presidente);
b. Comandante de Companhia;
c. Todos os docentes da turma/Instrutores da turma/Chefe da instrução
militar;
d. Psicólogo Escolar;
e. Dois representantes dos PEE dos Alunos da Turma;
f. Aluno Chefe de Turma (apenas para o 3.º Ciclo e Secundário).
Estes três últimos elementos deverão ser convocados a participar nas
reuniões pelo respetivo Diretor de Turma, exceto quando esteja em causa
questões de avaliação dos Alunos. Podem ser ainda convocados outros
elementos sempre que a matéria em apreço o justifique.

2.

Conselho de Turma de Avaliação dos 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário
a. Coordenador Pedagógico (Presidente), exceto quando presidido pelo
Diretor;
b. Comandante do Corpo de Alunos;
c. Comandante de Companhia;
d. Coordenador de Ano;
e. Diretor(a) de turma;
f. Todos os docentes da Turma /Instrutores da turma/Chefe da instrução
militar;
g. Psicólogo Escolar;
h. No caso dos Conselhos de Turma do 12º ano, independentemente da
área científica, os Comandantes das quatro Companhias e todos os
docentes do curso, integram o respetivo conselho. Quando se justifique,
a composição do Conselho de Turma pode integrar ainda outros
membros, sem direito a voto.
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3.

Conselho de Turma Disciplinar
a. Diretor (Presidente);
b. Subdiretor;
c. Coordenador Pedagógico;
d. Comandante do Corpo de Alunos;
e. Comandante de Companhia;
f. Coordenador de Ano;
g. Diretor(a) de turma;
h. Todos os docentes da Turma /Instrutores da turma/Chefe da instrução
militar;
i. Psicólogo Escolar;
j. Representante dos PEE dos Alunos da Turma;
k. No caso dos Conselhos de Turma do 12º ano, independentemente da
área científica, os Comandantes das quatro Companhias e todos os
docentes do curso, integram o respetivo conselho. Quando se justifique,
a composição do Conselho de Turma pode integrar ainda outros
membros, sem direito a voto.

4.

Competências dos Conselhos de Turma
a. Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos
Alunos a ter em conta no seu processo de ensino e aprendizagem;
b. Elaborar, executar e avaliar o Plano de Turma, articulando-o com o
Projeto Educativo e o Projeto Curricular do Colégio Militar;
c. Analisar problemas de integração dos Alunos e definir estratégias para
sua superação;
d. Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto;
e. Articular as atividades dos docentes da turma com as dos
departamentos curriculares, designadamente no que se refere ao
planeamento e coordenação de atividades interdisciplinares ao nível da
turma;
f. Preparar informação adequada, relativa ao processo de aprendizagem
e avaliação dos Alunos, a disponibilizar aos PEE;
g. Propor ações que estimulem o envolvimento dos PEE no percurso
escolar dos Alunos, de acordo com os princípios definidos no Projeto
Curricular de Turma e no Projeto Educativo;
h. Proceder à avaliação dos Alunos de acordo com os critérios definidos,
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assegurando a sua coerência e equidade, de acordo com a legislação
aplicável;
i. Pronunciar-se sobre todas as questões de natureza pedagógica e
comportamental da turma;
j. Analisar situações de Alunos que ultrapassem o limite de faltas
legalmente estabelecido ou incorram em excesso grave de faltas e
ponderar a sua justificação ou injustificação;
k. Analisar reclamações dos EE, quando devidamente fundamentadas,
relativas à avaliação final dos seus educandos;
l. Analisar propostas de abate ao efetivo do batalhão colegial e
pronunciar-se sobre o seu deferimento ou indeferimento;
m. Elaborar toda a documentação relativa à retenção/não aprovação dos
Alunos (v.g. planos de desenvolvimento; relatórios de retenção
repetida; e planos de acompanhamento a aplicar no ano escolar
seguinte, entre outros);
n. Sempre que solicitado, aconselhar o Diretor nas seguintes situações:


Acumulação de infrações disciplinares;



Assuntos de natureza disciplinar cuja gravidade justifique a
apreciação e o parecer do Conselho.

5.

Funcionamento
Reuniões ordinárias e extraordinárias
a. O Conselho de Turma reúne ordinariamente no início e no final do ano
letivo

para tratar de assuntos de natureza pedagógica e,

extraordinariamente, sempre que haja matéria que o justifique;
b. O Conselho de Turma de Avaliação reúne ordinariamente duas vezes no
primeiro e segundo períodos letivos (tendo em vista a realização das
reuniões intermédias e as de final de período) e no final do terceiro
período;
c. O Conselho de Turma Disciplinar reúne extraordinariamente sempre
que haja matéria que o justifique.
(3) Cargos e funções no âmbito da estrutura de coordenação e supervisão pedagógica
(a) Coordenadores de Departamento Curricular
1.

A articulação e a gestão curricular são asseguradas por departamentos
curriculares nos quais se encontram representados os grupos de
recrutamento e áreas disciplinares, de acordo com os cursos lecionados e
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o número de docentes;
2.

Os Coordenadores de Departamento são nomeados pelo Diretor, depois de
auscultados os respetivos Grupos Disciplinares, cessando funções após 4
anos letivos ou no final do ano escolar em que ocorra mudança de Diretor,
podendo ainda ser exonerados por este através de despacho
fundamentado;

3.

Acumulam com as funções de Coordenadores dos respetivos Grupos
Disciplinares e têm por competências gerais as seguintes:
a. Representar o Departamento Curricular no Conselho Pedagógico;
b. Convocar e presidir às reuniões do Departamento Curricular;
c. Promover medidas de planificação e avaliação das atividades do
departamento e a análise e o desenvolvimento de medidas de caráter
pedagógico;
d. Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos planos de
estudo, promovendo a adequação dos objetivos e conteúdos à situação
concreta do Colégio;
e. Propor ao Conselho Pedagógico a adoção de medidas destinadas a
melhorar a aprendizagem dos Alunos;
f. Coordenar a planificação das atividades pedagógicas;
g. Colaborar com a Direção, o Coordenador Pedagógico e os
Coordenadores de Grupos Disciplinares, em articulação com a Secção
de Avaliação do Desempenho Docente, no que se refere à avaliação do
desempenho global dos docentes do Departamento Curricular;
h. Apresentar propostas para o plano de formação e atualização dos
docentes do Departamento Curricular;
i. Reunir, sempre que necessário, com os Coordenadores de Grupos
Disciplinares com a finalidade de assegurar a articulação entre o
Departamento Curricular e o Conselho Pedagógico;
j. Divulgar, junto dos Departamentos Curriculares, as indicações
necessárias à elaboração das Matrizes das Provas/Exames de
Equivalência à Frequência e dos Exames Equivalentes aos Exames
Nacionais, referentes a cada ano letivo;
k. Propor a aprovação das Matrizes das Provas/Exames e Critérios de
Classificação ao Conselho Pedagógico;
l. Coordenar a proposta de materiais necessários para cada disciplina a ser
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adquirido pelos PEE;
m. Arquivar e manter um registo de todos os documentos referentes ao
Departamento Curricular;
n. Recolher e fazer chegar, em tempo, os elementos de informação
pertinentes do Departamento, ao Gabinete de Comunicação e Imagem;
o. Promover a publicação de artigos, elaborados pelos docentes do
Departamento, na Revista e na Página da Internet do Colégio Militar;
p. Apresentar ao Serviço Escolar um relatório crítico, anual, do trabalho
desenvolvido.
(b) Diretores de Ciclo do 2º, 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário
São os docentes responsáveis pela coordenação das atividades gerais
respeitantes ao 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e ao Ensino Secundário, sendo
nomeados pelo Diretor, pelo número de anos correspondentes ao total de anos
escolares de cada ciclo de estudos, tendo como atribuições:
1. Cooperar com o Coordenador Pedagógico na coordenação educativa e
supervisão pedagógica do seu ciclo de estudos;
2. Coordenar pedagogicamente o ciclo de estudos visando a articulação das
atividades dos anos;
3. Dinamizar a realização de projetos interdisciplinares dos anos do seu ciclo de
estudos;
4. Assegurar os equipamentos necessários às salas de aula e o seu bom
funcionamento, bem como coordenar a ação dos funcionários auxiliares de
ação educativa;
5. Colaborar com a Direção, o Coordenador Pedagógico e os Coordenadores de
Grupos Disciplinares, em articulação com a Secção de Avaliação do
Desempenho Docente, no que se refere à avaliação do desempenho global dos
docentes do Departamento Curricular;
6. Convocar e presidir às reuniões de Coordenadores de Ano e/ou de Diretores
de Turma, coordenar a ação do respetivo Conselho, articulando estratégias e
procedimentos e promover a execução das orientações do Conselho
Pedagógico;
7. Analisar as propostas dos Coordenadores de Ano e conselhos de turma,
submetê-las ao Conselho Pedagógico e proporcionar a troca de informações e
experiências;
8. Divulgar aos respetivos Coordenadores de Ano toda a legislação e a
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informação necessárias ao adequado desempenho das suas competências;
9. Contribuir para estimular a existência de ações no âmbito da vivência,
tradições e hábitos típicos da vida colegial, em articulação com os
Coordenadores de Ano e o Corpo de Alunos;
10.Submeter ao Conselho Pedagógico as propostas dos Coordenadores de Ano
relativas ao Conselho de Diretores de Turma;
11.Manter atualizado o Livro de Atas;
12.Supervisionar, em articulação com o Coordenador de Ano, a proposta de
constituição das turmas para o ano letivo seguinte;
13.Reunir, sempre que necessário, com os Coordenadores de Ano e de Grupos
Disciplinares com a finalidade de assegurar a articulação entre o
Departamento Curricular e o Conselho Pedagógico;
14.Arquivar e manter um registo de todos os documentos referentes ao
Departamento Curricular;
15.Recolher e fazer chegar, em tempo, os elementos de informação pertinentes
do Ciclo, ao Gabinete de Comunicação e Imagem;
16.Promover a publicação de artigos, elaborados pelos docentes do
Departamento, na Revista e na Página da Internet do Colégio Militar.
17.Apresentar ao Serviço Escolar um relatório crítico, anual, do trabalho
desenvolvido.
(c) Coordenadores de ano (5º ao 12º)
São os docentes responsáveis pela coordenação das atividades gerais
respeitantes ao 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e ao Ensino Secundário, sendo
nomeados pelo Diretor, pelo número de anos correspondentes ao total de anos
escolares de cada ciclo de estudos, tendo como atribuições:
1. Em caso de necessidade, quando ultrapassadas as competências do Diretor de
Turma, estabelecer a ligação entre PEE e o Coordenador Pedagógico, de
acordo com as diretivas e orientações do mesmo;
2. Coordenar pedagogicamente as turmas do ano, tendo em conta as orientações
do Diretor de Ciclo, visando a articulação das atividades das turmas;
3. Dinamizar a realização de projetos interdisciplinares das turmas do seu ano de
estudos;
4. Analisar e propor ao Diretor de Ciclo a cabal distribuição de equipamentos
necessários às salas de aula e o seu bom funcionamento, bem como coadjuvalo na ação dos funcionários auxiliares de ação educativa;
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5. Convocar reuniões de Diretores de Turma, coordenar a ação do respetivo
Conselho, articulando estratégias e procedimentos e promover a execução das
orientações do Conselho Pedagógico;
6. Analisar as propostas dos conselhos de turma, submetê-las ao Diretor de Ciclo
e proporcionar a troca de informações e experiências;
7. Divulgar aos respetivos Diretores de Turma toda a legislação e a informação
necessárias ao adequado desempenho das suas competências;
8. Planificar e coordenar a realização dos Conselhos de Turma;
9. Estimular a existência de ações no âmbito da vivência, tradições e hábitos
típicos da vida colegial, em articulação com o Diretor de Ciclo, os Diretores de
Turma e o Corpo de Alunos;
10.Submeter propostas ao Diretor de Ciclo, com vista à apresentação das mesmas
ao Conselho Pedagógico, relativas ao Conselho de Diretores de Turma que
coordena;
11.Coordenar, em articulação com o Corpo de Alunos, a proposta de constituição
das turmas para o ano letivo seguinte;
12.Reunir, sempre que necessário, com os Coordenadores de Grupos
Disciplinares com a finalidade de assegurar a articulação entre o
Departamento Curricular e a Direção de Ciclo;
13.Arquivar e manter um registo de todos os documentos referentes ao
Departamento Curricular;
14.Recolher e fazer chegar, em tempo, os elementos de informação pertinentes
do Ano que coordena, ao Gabinete de Comunicação e Imagem;
15.Promover a publicação de artigos, elaborados pelos docentes do
Departamento, na Revista e na Página da Internet do Colégio Militar;
16.Apresentar ao Serviço Escolar um relatório crítico, anual, do trabalho
desenvolvido.
(d) Professor Coordenador do 1º Ciclo
É nomeado pelo Diretor cessando funções após 4 anos letivos ou no final do ano
escolar em que ocorra mudança de Diretor, podendo ainda ser exonerado por
este através de despacho fundamentado e tem as seguintes competências
especiais:
1. Representar o 1º Ciclo no Conselho Pedagógico;
2. Convocar e presidir às reuniões do Conselho de Docentes do 1º Ciclo;
3. Promover medidas de planificação e avaliação das atividades do
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departamento e a análise e o desenvolvimento de medidas de caráter
pedagógico;
4. Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos planos de estudo,
promovendo a adequação dos objetivos e conteúdos à situação concreta do
Colégio;
5. Propor ao Conselho Pedagógico a adoção de medidas destinadas a melhorar a
aprendizagem dos Alunos;
6. Coordenar a planificação das atividades pedagógicas;
7. Apresentar propostas para o plano de formação e atualização dos docentes do
Departamento Curricular;
8. Divulgar, junto do Conselho de Docentes do 1º Ciclo, as indicações necessárias
à elaboração das Matrizes das Provas/Exames de Equivalência à Frequência e
dos Exames Equivalentes aos Exames Nacionais, referentes a cada ano letivo;
9. Propor a aprovação das Matrizes das Provas/Exames e Critérios de
Classificação ao Conselho Pedagógico.
(e) Coordenador de Grupo Disciplinar
São eleitos pelos docentes do respetivo grupo disciplinar e exercem a função
durante 3 anos letivos, com as seguintes atribuições:
1. Colaborar com o Coordenador de Departamento no âmbito das suas
competências;
2. Convocar e presidir às reuniões do Grupo Disciplinar;
3. Elaborar, em reunião de Grupo Disciplinar, os critérios de avaliação e o
planeamento anual e por período letivo;
4. Proceder, em reunião de Grupo Disciplinar, à avaliação dos resultados
escolares dos Alunos e verificar o cumprimento dos programas e planificações
no final de cada período letivo;
5. Assegurar a coordenação pedagógico-científica e a planificação das atividades
letivas e não letivas entre os vários docentes do Grupo Disciplinar;
6. Colaborar no âmbito da ação pedagógica e didática do Grupo Disciplinar;
7. Promover a troca de experiências e a cooperação entre os docentes do Grupo
Disciplinar;
8. Apresentar propostas ao Coordenador do Departamento Curricular para o
plano de formação e atualização dos docentes do Grupo Disciplinar;
9. Promover o desenvolvimento de atividades interdisciplinares;
10.Organizar o arquivo do Grupo Disciplinar em que devem figurar as
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planificações do ano, os critérios de avaliação, os enunciados dos exercícios
escritos e todos os documentos de trabalho relacionados com o Grupo
Disciplinar;
11.Apresentar ao Coordenador Pedagógico a proposta de distribuição de serviço,
tendo por base os critérios aprovados em Conselho Pedagógico e em Grupo
Disciplinar, para o ano letivo seguinte;
12.Analisar, avaliar e propor a adoção de manuais escolares;
13.Coordenar a elaboração das Matrizes referentes às Provas/Exames de
Equivalência à Frequência e Exames Equivalentes aos Exames Nacionais;
14.Coordenar a elaboração das Provas/Exames de Equivalência à Frequência e
dos Exames Equivalentes aos Exames Nacionais e respetivos Critérios de
Classificação;
15.Assegurar a entrega das Matrizes das Provas/Exames de Equivalência à
Frequência e Exames Equivalentes aos Exames Nacionais (e respetivos
Critérios de Classificação) ao Coordenador de Departamento para aprovação
em Conselho Pedagógico;
16.Assegurar a harmonização da aplicação dos critérios de avaliação ao longo do
ano escolar entre as diferentes turmas;
17.Manter atualizado o Livro de Atas;
18.Apresentar ao Coordenador de Departamento informação relativa às
instalações da responsabilidade do Grupo Disciplinar;
19.Apresentar ao Coordenador de Departamento um relatório crítico anual do
trabalho desenvolvido.
(f) Diretores de Turma
1. São nomeados pelo Diretor sob proposta do Coordenador Pedagógico e
exercem o cargo por 1 ano letivo, podendo prorrogar até ao número total de
anos escolares do respetivo Ciclo/Secundário.
2. O Diretor de Turma constitui-se como entidade primariamente responsável no
contacto com os PEE em relação aos processos de aprendizagem e avaliação
escolar dos Alunos, competindo-lhe:
a. Desenvolver ações que promovam e facilitem a correta integração dos
alunos na vida colegial;
b. Assegurar a articulação entre os docentes da turma, os Alunos e os PEE;
c. Coordenar, em articulação com os docentes da turma, a adequação das
atividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação
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concreta do grupo e à especificidade da turma;
d. Receber dos docentes a lista de material a ser adquirido pelos Alunos,
para utilização durante todo o ano letivo, sendo a lista divulgada no site
do CM e entregue aos Alunos no primeiro dia útil de aulas do ano letivo;
e. Coordenar a elaboração do Plano de Turma;
f. Solicitar aos docentes da turma todas as informações sobre o
aproveitamento e o comportamento dos Alunos;
g. Organizar e manter atualizados todos os documentos e os registos
respeitantes aos Alunos da turma, assim como todas as informações
pertinentes;
h. Articular a intervenção dos docentes da turma e dos PEE;
i. Garantir aos PEE todas as informações previstas na legislação relativas
ao processo ensino-aprendizagem, à avaliação e integração na
comunidade colegial, das atividades escolares e outras tarefas dos
Alunos;
j. Convocar os EE, individualmente e sempre que necessário, para tratar
de assuntos de natureza pedagógica;
k. Inteirar-se das faltas e atrasos dos Alunos às aulas, apreciar as eventuais
justificações e informar o Corpo de Alunos das mesmas, no caso de
serem injustificadas, a fim de ser aplicado o regulamento disciplinar;
l. Informar os PEE sempre que o educando incorra em excesso de faltas;
m. Assegurar que constem no Processo Individual do Aluno todos os
documentos previstos na legislação em vigor;
n. Convocar e presidir às reuniões do Conselho de Turma, com exceção dos
Conselhos de Turma de Avaliação e Disciplinares, garantindo a presença
do Representante dos PEE da Turma e do Aluno Chefe de Turma, quando
se justificar;
o. Apresentar aos Diretores de Ciclo um relatório crítico, anual, do trabalho
desenvolvido;
p. Nos casos que lhes seja aplicável, articular com o coordenador das ACC
e os coordenadores dos projetos de Educação para a Saúde, a
Sexualidade e os Afetos (ESSA), de Liderança e Valorização Pessoal (LVP)
e de Pedagogia Aplicada (PA) as ações a ministrar nesse âmbito à sua
Direção de Turma;
q. Assegurar o bom funcionamento, manutenção e limpeza das instalações
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e dos equipamentos, designadamente no que à Sala de Aula da Turma
diz respeito.
(g) Coordenador do Secretariado de Exames dos Ensinos Básico e Secundário
Proposto pelo Coordenador Pedagógico, sob ratificação do Conselho Pedagógico,
por 4 anos letivos, podendo prorrogar por mais 1 ano, competindo-lhe:
1. Representar a Direção do Colégio, após delegação de competências pelo
Conselho Pedagógico, em todas as reuniões convocadas pelo Júri Nacional de
Exames (JNE) e respetivo Agrupamento de Escolas;
2. Divulgar, junto da comunidade educativa, a legislação relativa ao processo de
exames em cada ano letivo;
3. Propor, de acordo com a legislação em vigor, a nomeação dos Docentes
Classificadores/Relatores, Coadjuvantes e Vigilantes relativos ao processo de
exames em cada ano letivo;
4. Propor ao Conselho Pedagógico a constituição do Secretariado de Exames em
cada ano letivo;
5. Coordenar a gestão do programa PAEB;
6. Coordenar a gestão dos programas ENEB e ENES;
7. Coordenar o processo das inscrições dos Alunos nos programas PAEB, ENEB e
ENES;
8. Estabelecer a articulação necessária com o Instituto de Avaliação Educacional
(IAVE), com o Júri Nacional de Exames (JNE) e com o Agrupamento de Exames
ao qual o Colégio pertence, durante o período de realização das provas de
exame, a fim de proporcionar um normal funcionamento do processo de
exames;
9. Coordenar a emissão da documentação relativa ao processo de exames
emitida pelo Programa ENES em cada ano letivo;
10.Apresentar ao Serviço Escolar, em cada ano letivo, um relatório final da
atividade referente ao processo de exames.
(4) Outros cargos e funções
(a) Coordenadores das Atividades de Complemento Curricular (ACC) (Culturais e
Desportivas)
Os Coordenadores das Atividades de Complemento Curricular, em articulação
com os professores responsáveis pelas atividades de cariz cultural ou desportivo
e com os respetivos diretores de turma/professores titulares, têm as seguintes
atribuições:
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1. Coordenarem as ACC, propondo um plano de atividades anual que considere
a sua adequação ao projeto educativo do Colégio Militar, a recetividade dos
Alunos e as disponibilidades existentes;
2. Divulgarem a oferta das ACC disponíveis, periodicidade e horário;
3. Centralizarem as inscrições, elaborar lista de opções e manter o respetivo
registo atualizado;
4. Reunirem com a periodicidade necessária com os professores responsáveis,
em articulação com os diretores de turma, centralizando as informações das
apreciações globais de período;
5. Monitorizarem o funcionamento geral das atividades de complemento
curricular;
6. Apresentarem ao Serviço Escolar, em cada ano letivo um relatório final da
atividade desenvolvida.
(b) Coordenador do Desporto Escolar
O Coordenador do Desporto Escolar, em articulação com os docentes e outros
responsáveis pelas atividades do mesmo, é o garante da operacionalização do
Projeto do Desporto Escolar da Escola. É nomeado pelo Diretor, sob proposta do
Coordenador Pedagógico, por um período de 2 anos letivos, podendo a nomeação
ser prorrogada por sucessivos períodos de 1 ano letivo; tem como principais
atribuições:
1. Assegurar a articulação entre o Projeto de Escola e o Projeto de Desporto
Escolar;
2. Incentivar o desenvolvimento de um quadro de atividades recreativas e
formativas estimulantes, de acordo com as orientações dos Departamentos
envolvidos no Projeto;
3. Fomentar a participação dos Alunos na gestão do Desporto Escolar, intervindo
no desenvolvimento e na organização das atividades;
4. Coordenar e operacionalizar as atividades do Desporto Escolar em articulação
com os Docentes de Educação Física e os Docentes responsáveis dos
Grupos/Equipa do Desporto Escolar;
5. Coordenar a organização de cursos de juízes, árbitros e cronometristas ou
outra formação prevista no Plano de Atividade Interna;
6. Realizar atividades que assumam características interdisciplinares, tais como
seminários e conferências, visitas de estudo, atividades físicas e convívios
desportivos interescolares;
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7. Elaborar, cumprir e fazer cumprir o Projeto do Desporto Escolar, bem como
apresentar ao Serviço Escolar os relatórios previstos no Programa de Desporto
Escolar;
8. Organizar e manter atualizado o “Dossiê do Desporto Escolar”;
9. Coordenar a organização de campeonatos, encontros ou exibições/convívios
que se realizem na escola;
10.Coordenar e fazer os contactos necessários para a participação dos
Grupos/Equipas nas atividades do Desporto Escolar, e apresentar proposta ao
Serviço Escolar;
11.Enviar, nos prazos estipulados, toda a documentação necessária (Boletins de
Jogo, Relatórios, Fichas, etc.);
12.Garantir, em articulação com o Serviço Escolar, a substituição de qualquer
docente responsável pelos Grupos/Equipas em caso de impedimento por
motivo de força maior.
(c) Coordenador do Projeto ESSA
Coordena uma equipa interdisciplinar de Educação para a Saúde, Sexualidade e
Afetos. É nomeado pelo Diretor, sob proposta do Coordenador Pedagógico, por
um período de 2 anos letivos, podendo a nomeação ser prorrogada por
sucessivos períodos de 1 ano letivo; tem como principais atribuições:
1. Assegurar a aplicação dos objetivos definidos para cada ciclo de ensino, bem
como a articulação dos conteúdos curriculares;
2. Promover o envolvimento da comunidade educativa e desenvolver estratégias
para integração do ensino misto no Colégio Militar ao nível da comunidade
Alunos;
3. Organizar as iniciativas de complemento curricular que julgar adequadas;
4. Gerir o Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno.
(d) Coordenador do Projeto LVP
Tendo como referencial o Código de Honra do Aluno e divisa do Colégio Militar,
coordena um projeto multidisciplinar (Serviço Escolar e Corpo de Alunos), para
a Liderança e Valorização Pessoal. É nomeado pelo Diretor, sob proposta do
Coordenador Pedagógico, por um período de 3 anos letivos, podendo a
nomeação ser prorrogada por sucessivos períodos de 1 ano letivo; tem como
principais atribuições:
1. Formalizar e desenvolver, a partir do ensino secundário, a Liderança como uma
oferta formativa diferenciadora do Colégio Militar e que a sociedade hoje
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valoriza;
2. Introduzir no percurso escolar do ensino secundário uma consciência da
relevância que a Liderança e os Valores têm nas sociedades atuais;
3. Elaborar um manual de liderança do Aluno graduado do Colégio Militar e
definir, se possível, um perfil para as diversas funções de graduado;
4. Criar mecanismos, procedimentos e parcerias que permitam contactar com
contextos múltiplos e abordagens abrangentes das questões da liderança e da
valorização pessoal;
5. Envolver discentes e docentes em atividades de cariz social, com vista ao
desenvolvimento e ao fortalecimento de qualidades humanas e de cidadania;
6. Envolver os diferentes agentes educativos e os Alunos na procura e definição
de ações, atitudes e comportamentos que permitam nortear e reforçar como
referência, especialmente no e para o exterior, o quadro de valores dos
cidadãos formados na instituição.
(e) Coordenador do Projeto PA
Coordena um projeto multidisciplinar (Serviço Escolar, Corpo de Alunos e
Gabinete de Psicologia) de Pedagogia Aplicada. É nomeado pelo Diretor, sob
proposta do Coordenador Pedagógico, por um período de 2 anos letivos, podendo
a nomeação ser prorrogada por sucessivos períodos de 1 ano letivo; tem como
principais atribuições:
1. Promover e desenvolver a integração e adaptação ao Colégio Militar dos novos
alunos;
2. Formar e acompanhar os alunos nos seus métodos de estudo com vista ao seu
desenvolvimento cognitivo e progresso na aprendizagem;
3. Reforçar competências de nível socio-comportamental próprias da sociedade
e cultura portuguesa.
4. Organizar workshops e palestras destinadas a sensibilizar e a atualizar a
comunidade educativa para os diferentes desafios na infância e na
adolescência.
(f) Coordenador de Centro de Recursos
É nomeado pelo Diretor, sob proposta do Coordenador Pedagógico, por um
período de 1 ano letivo, podendo a nomeação ser prorrogada por sucessivos
períodos de 1 ano letivo; tem como principais atribuições:
1. Gerir a Biblioteca e a Sala de Leitura;
2. Assegurar a conservação do acervo documental existente;
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3. Manter atualizado o registo, em suporte informático, dos exemplares
existentes;
4. Facultar a plena utilização dos recursos pedagógicos e lúdicos existentes;
5. Dotar o Colégio de um acervo documental adequado às necessidades dos
diferentes grupos disciplinares, dos projetos de trabalho e das motivações da
comunidade colegial;
6. Colaborar com os docentes na planificação das atividades através da
divulgação periódica dos recursos disponibilizados pelo Centro de Recursos;
7. Promover ações que estimulem, junto da comunidade colegial, hábitos de
leitura;
8. Promover a realização de exposições temáticas;
9. Propor ao Serviço Escolar a análise, em Conselho Pedagógico, de assuntos
relacionados com a área que coordena;
10.Apresentar ao Serviço Escolar um relatório crítico, anual, do trabalho
desenvolvido.
(g) Coordenador de Instalações
1. O Coordenador de Instalações é por inerência de funções o Chefe da Seção de
Apoio Escolar, sendo que existem responsáveis setoriais pelos seguintes
espaços físicos:
a.

Educação Física

b.

Educação Musical

c.

Equitação

d.

Esgrima

e.

Artes e Tecnologias

f.

Informática

g.

Ciências Naturais

h.

Física

i.

Química

j.

Museu de História Natural

k.

Museu da Ciência

l.

Salas indiferenciadas

2. Cada responsável é nomeado pelo Coordenador Pedagógico, após consulta
dos docentes do respetivo Grupo Disciplinar, por um período de 1 ano letivo,
podendo a nomeação ser prorrogada por sucessivos períodos de 1 ano letivo
competindo-lhes:
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a.

Assegurar o bom funcionamento e a manutenção das instalações e
dos equipamentos;

b.

Definir o modo de utilização das instalações e equipamentos e
promover a manutenção dos materiais específicos dos vários Grupos
Disciplinares;

c.

Elaborar e manter atualizado, em conjunto com os funcionários
afetos à instalação, o inventário do equipamento e do material
existente;

d.

Propor a aquisição de novo material e equipamento identificado em
conjunto com os docentes dos vários Grupos Disciplinares;

e.

Apresentar ao Representante de Disciplina informação oportuna e
sugestões relativas às instalações a seu cargo;

f.

Apresentar ao Representante de Disciplina um relatório crítico, anual,
do trabalho desenvolvido.

(h) Diretor do Museu do Colégio Militar
Tem como atribuições:
1. Inventariar o acervo existente, atualizando o respetivo registo em suporte
informático;
2. Organizar a exposição dos documentos por salas temáticas;
3. Assegurar a manutenção do espaço e dos materiais existentes;
4. Promover a realização de exposições temáticas;
5. Propor e promover ações conducentes à melhoria e enriquecimento do
acervo;
6. Acompanhar e orientar as visitas ao Museu.
(i)

Coordenador do Tema Escolar Anual
Por inerência de funções é o Coordenador Pedagógico. Tem como atribuições a
coordenação transversal de todas as atividades a desenvolver pelos diferentes
Grupos disciplinares no âmbito do Tema Escolar Anual. Tem ainda a função de
propor o Tema Escolar Anual e o orador responsável pela sua apresentação na
Abertura Solene do Ano Letivo.

(j)

Coordenador da Revista do Colégio Militar
É nomeado pelo Diretor, integra o Gabinete de Comunicação e Imagem e tem
como atribuições:
1. Elaborar a Revista do Colégio com uma periodicidade bianual;
2. Estimular a colaboração regular de todos os Departamentos Curriculares, dos
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Coordenadores, do Corpo de Alunos e dos órgãos da Direção;
3. Manter um contacto estreito com o Aluno Comandante de Batalhão (Diretor
da Revista) no sentido de promover, junto dos Alunos, a elaboração e a
angariação de artigos e reportagens.
(k) Coordenador do Anuário
É nomeado pelo Diretor, integra o Gabinete de Comunicação e Imagem e tem
como atribuições:
1. Elaborar o Anuário do Colégio Militar, organizado por anos escolares;
2. Contribuir para o registo histórico e proporcionar uma consulta acessível e
organizada do modo como decorreu o ano escolar a que respeita;
3. Recolher e registar os factos e as informações de relevante interesse para o
conhecimento da vida colegial.
(l)

Coordenador da página oficial da Internet do Colégio Militar
É nomeado pelo Diretor, integra o Gabinete de Comunicação e Imagem e tem
como atribuição, coordenar e manter atualizada a página oficial da Internet do
Colégio Militar, de acordo com os requisitos funcionais definidos pela Direção.

(m) Gabinete de Psicologia
Na dependência do Gabinete da Direção, integra psicólogo(s) que desenvolve(m)
as suas funções em contexto escolar, competindo-lhe(s):
1. Contribuir, através da sua intervenção especializada, para o desenvolvimento
integral dos Alunos e para a construção da sua identidade pessoal;
2. Conceber e participar na definição de estratégias e na aplicação de
procedimentos de orientação educativa que promovam o acompanhamento
do Aluno ao longo do seu percurso escolar;
3. Intervir, a nível psicológico e psicopedagógico, na observação, orientação e
apoio dos Alunos, promovendo a cooperação de professores e PEE;
4. Desenvolver programas e ações de aconselhamento pessoal e vocacional a
nível individual ou de grupo;
5. Colaborar no estudo, conceção e planeamento de medidas que visem a
melhoria do sistema educativo.
c. Corpo Docente
Direitos e deveres do Corpo Docente:
(1) Os previstos no Estatuto da Carreira Docente, para os docentes civis;
(2) Os previstos no Estatuto dos Militares das Forças Armadas, para os docentes
militares.
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(3) Decorrendo da especificidade do Colégio Militar, os Docentes que lecionam nesta
escola assumem também o compromisso de, em conformidade com o Projeto
Educativo, respeitar e transmitir permanentemente todos os princípios e os valores
consignados no Código de Honra do Aluno do Colégio Militar, as suas tradições e
cerimonial;
(4) Disponibilizar, de forma coordenada entre departamentos, Anos e Ciclos, a lista de
material necessário para cada disciplina a ser adquirido pelos PEE, na página da
internet do CM e por Circular, estabelecendo prazos para a aquisição de cada
material;
(5) Após uma falta, cada docente deve coordenar com o Corpo de Alunos e Serviço
Escolar a reposição da aula em falta, recorrendo aos tempos disponíveis, no prazo
máximo de 3 dias úteis após a falta.
d. Secretaria Escolar
A Secretaria Escolar assegura os serviços de registo, documentação e arquivo dos processos
individuais dos Alunos.
e. Secção de Apoio Escolar
(1) Coordena e planeia todo o serviço de apoio logístico às atividades e instalações
escolares;
(2) Propõe ao Coordenador Pedagógico a distribuição de serviço e horário do pessoal
civil não docente.
f. Assistente/Auxiliar de Ação Educativa (AAE)
(1) Regem a sua ação enquadrados pelos Art.º 10º do DL 515/99 de 24Nov, Art.º 4º do
DL 184/2004 de 29JUL e DL 241/2004 de 30Dez;
(2) Os AAE que exercem a sua função no Serviço Escolar têm como principal atribuição
o acompanhamento e auxílio a todos os Alunos;
(3) Prestam o apoio necessário de forma a prevenir eventuais incumprimentos das
normas superiormente estabelecidas, acompanhando os Alunos durante no decorrer
das suas atividades;
(4) Quando necessário, colaborar na distribuição do reforço da manhã e lanche da tarde;
(5) Devem coadjuvar os docentes nas suas funções, em particular no que respeita ao
controle dos Alunos fora das salas de aula e espaços adjacentes, colaborando no
respetivo controle de materiais, arrumação e limpeza, encaminhando à enfermaria
os Alunos que necessitem de cuidados médicos;
(6) Acompanhar os Alunos em deslocações que se afigurem necessárias;
(7) Apoio ao serviço de segurança no acesso e circulação dentro do Colégio Militar;
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(8) Contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança dos Alunos;
(9) Contribuir para a correta organização do Colégio Militar e assegurar a realização e o
desenvolvimento regular das atividades neles prosseguidas;
(10) Colaborar ativamente com todos os intervenientes no processo educativo;
(11) Zelar pela preservação das instalações e equipamentos escolares e propor medidas
de melhoramento dos mesmos, cooperando ativamente com a Direção na
prossecução desses objetivos;
(12) Participar em ações de formação, nos termos da lei, e empenhar-se no sucesso das
mesmas;
(13) Cooperar com os restantes intervenientes no processo educativo na deteção de
situações que exijam correção ou intervenção urgente, identificadas no âmbito do
exercício continuado das respetivas funções;
(14) Respeitar, no âmbito do dever de sigilo profissional, a natureza confidencial da
informação relativa aos alunos e respetivos familiares e EE;
(15) Respeitar as diferenças culturais de todos os membros da comunidade escolar;
(16) Atender corretamente todos os membros da comunidade educativa;
(17) Cumprir o Regulamento Interno do CM;
(18) Estabelecer entre si um ambiente de sã camaradagem e de cooperação;
(19) Não permitir a permanência dos alunos junto das salas de aula, durante o seu
funcionamento;
(20) Não interromper as aulas, salvo em circunstâncias muito especiais;
(21) Manter o Colégio acolhedor, em condições de higiene e limpeza, comunicando ao
Coordenador do 1º ciclo qualquer anomalia detetada;
(22) Atender prontamente a qualquer solicitação dos professores durante a aula, não se
ausentando demoradamente do seu posto de trabalho;
(23) Procurar resolver pequenos problemas e conflitos que surjam entre os alunos e levar
ao conhecimento do professor titular, oralmente ou por escrito, os casos de maior
gravidade;
(24) Atuar com competência na realização de tarefas e responsabilidades de que são
incumbidos.

5. Corpo de Alunos
a. Missão
Contribui para o Projeto Educativo do Colégio Militar:
(1) Pelo desenvolvimento de um percurso formativo assente nos valores permanentes
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da identidade nacional e dos valores e virtudes militares, assegurando uma sólida
educação moral, intelectual e física dos Alunos que integram o Batalhão Colegial;
(2) Pela integração dos Alunos do 1º Ciclo no seio da vida Colegial, pela gestão
administrativa pela indução progressiva dos valores do Colégio Militar, e pela
assimilação de procedimentos junto dos PEE.
b. Competências/Funções
(1) Enquadrar todos os Alunos dos 2º, 3º e Ensino Secundário, assegurando as suas
condições de habitabilidade e segurança nas instalações à sua responsabilidade, bem
como as dos Alunos do 1º Ciclo;
(2) Contribuir para a formação integral dos Alunos, assumindo a responsabilidade
primária pela formação comportamental dos Alunos do Batalhão Colegial e
contribuindo para a formação comportamental do Alunos do 1º Ciclo;
(3) Receber, dos Diretores de Turma, informação sobre a situação de faltas e atrasos
injustificados;
(4) Exercer a competência disciplinar sobre os Alunos do Corpo de Alunos, de acordo
com o estabelecido no GAl;
(5) Ministrar a Instrução Militar, de acordo com o planeamento e programação, em
articulação com o Serviço Escolar;
(6) Propor a atribuição das classificações referentes aos Graus de Comportamento;
(7) Respeitar e fazer respeitar o preceituado no Código de Honra do Colégio Militar.
c. Composição
(1) Comando
(a) Comandante;
(b) 2º Comandante (Enquadrante primário do 1º Ciclo no seio do Corpo de Alunos
e Responsável administrativo-logístico do 1º Ciclo);
(c) Adjunto.
(2) Quatro (4) Companhias de Alunos, sendo cada Companhia composta por:
(a) Comandante;
(b) 2º Comandante;
(c) Adjunto do Comandante e Chefe da Secretaria;
(d) Auxiliar de Secretaria.
(3) Secção dos Serviços de Internato
A Secção dos Serviços de Internato é chefiada por 1 Sargento e dispõe de roupeiras e
vigilantes.
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d. Principais atribuições e tarefas
(1)

Comandante do Corpo de Alunos
(a) Comando dos militares e dos Alunos à sua responsabilidade, controlo e
coordenação das atividades levadas a cabo pelos Alunos do Corpo de Alunos;
(b) Zelar pela disciplina e boas condições de habitabilidade e segurança nas
instalações do Corpo de Alunos.

(2)

2º Comandante do Corpo de Alunos
(a) Substituir o Comandante do Corpo de Alunos nas suas ausências ou
impedimentos legais;
(b) Coadjuvar o Comandante de Corpo de Alunos em todas as tarefas atribuídas ao
Corpo de Alunos;
(c) Como responsável do Grupo Disciplinar de Instrução Militar, coordenar a
realização das atividades de Instrução Militar, garantindo que estas contribuem
para a formação integral dos Alunos;
(d) Assegura toda a gestão administrativa e de atividades do 1º Ciclo.

(3) Adjunto do Comandante de Corpo de Alunos
(a) É o principal auxiliar do comandante de Corpo de Alunos para a área
administrativa;
(b) Constitui-se como chefe da Secretaria do Corpo de Alunos, gerindo-a de forma
centralizada;
(c) Faz o registo e processamento de toda a correspondência entrada no Corpo de
Alunos;
(d) Mantém o controlo das cargas à responsabilidade e das necessidades ao nível
do internato;
(e) É igualmente Chefe da Secção de Serviço de Internato onde tem, organicamente
à sua responsabilidade os vigilantes e as assistentes operacionais (roupeiras);
(f)

No âmbito das suas funções é responsável pela elaboração das escalas de
serviço dos vigilantes e dos Alunos de serviço ao Batalhão.

(4)

Comandante de Companhia
(a) Constitui-se como entidade primariamente responsável no contacto com os PEE
para assuntos do Corpo de Alunos e vivência Colegial;
(b) Zelar pela boa conduta dos Alunos da sua companhia, seu enquadramento e
disciplina, controlando e coordenando as tarefas relativas à atividade
programada da responsabilidade do Corpo de Alunos e da sua companhia em
particular;
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(c) Ministrar aulas de Instrução Militar e contribuir para a formação integral dos
Alunos, promovendo condições que permitam um ambiente adequado e
facilitador para a aquisição de conhecimentos e o seu desenvolvimento com
base nos valores permanentes da identidade nacional e das virtudes militares;
(d) Manter as instalações e material de aquartelamento em boas condições de
utilização e habitabilidade.
(5) 2º Comandante de Companhia
(a) Coadjuvar o Comandante de Companhia em todas as tarefas atribuídas à
Companhia, colaborando na integração e enquadramento dos Alunos,
facilitadores de uma formação integral;
(b) Substituir o Comandante de Companhia nas suas ausências ou impedimentos
legais;
(c) Ministrar aulas de Instrução Militar.
(6) Adjuntos dos Comandantes de Companhia
(a) Constitui-se como o principal responsável pela área administrativa da
companhia;
(b) É o chefe da secretaria da companhia, que se integra na Secretaria do Corpo de
Alunos;
(c) Auxilia o comandante de companhia em todos os aspetos que dizem respeito ao
registo, encaminhamento e processamento de correspondência e outros
documentos relativos ao processo individual dos Alunos;
(d) Mantém atualizado o registo individual dos Alunos da sua companhia,
garantindo igualmente os pedidos de alimentação e a distribuição das mesmas;
(e) Mantém os materiais da companhia em bom estado de utilização, elaborando
ordens de trabalho e requisições quando da necessidade de recuperação desses
mesmos materiais;
(f)

Ministra aulas de Instrução Militar.

(7) Auxiliares de Secretaria
(a) Coadjuvam os Adjuntos dos Comandantes de Companhia;
(b) Auxiliam na escrituração e registo de alterações dos processos individuais;
(c) Auxiliam e apoiam no funcionamento da Rouparia quando tal seja necessário;
(d) Prestam apoio em outras tarefas de funcionamento da companhia indicadas
pelo chefe de secretaria.
(8) Assistentes Operacionais (Rouparia)
(a) Os funcionários que desenvolvem a sua atividade na rouparia têm por principais
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atribuições o controlo dos enxovais dos Alunos, nomeadamente no que respeita
à entrega e receção dos mesmos para lavagem;
(b) Auxiliam os Alunos a manter o seu fardamento em bom estado de conservação
e asseio, em particular os de menor idade;
(c) Mantêm arrumado e limpo o local de trabalho e gerindo os enxovais que têm à
sua responsabilidade;
(d) Garantem o transporte dos enxovais para a lavandaria;
(e) Realizam ações de apoio comum e limpeza dos espaços atribuídos.
(9) Assistentes Operacionais (Vigilantes)
(a) Os Vigilantes que exercem a sua função no Corpo de Alunos têm como principal
atribuição o acompanhamento, proteção e auxílio a todos os Alunos, não
admitindo ações de qualquer natureza que possam colocar em causa a sua
dignidade e segurança;
(b) Prestam o apoio necessário de forma a prevenir eventuais incumprimentos das
normas superiormente estabelecidas, acompanhando os Alunos durante no
decorrer das suas atividades;
(c)

Colaboram com os adjuntos do comandante de Companhia na escrituração e
registo das Companhias, colaborar na distribuição do reforço da manhã e lanche
da tarde;

(d) Devem coadjuvar o oficial de dia nas suas funções, em particular no que respeita
ao controlo dos Alunos fora das horas de expediente, colaborando no controlo
de presenças, atavio dos Alunos que chegam ou saem do Colégio e
encaminhando à enfermaria os Alunos que necessitem de cuidados médicos;
(e) Além disto devem igualmente verificar o estado de limpeza e arrumação das
diversas dependências do Corpo de Alunos;
(f)

Acompanham os Alunos em deslocações que se afigurem necessárias;

(g) Realizam ações de apoio comum e limpeza dos espaços atribuídos;
(h) Apoio ao serviço de segurança no acesso e circulação dentro do Colégio Militar.

6. Companhia de Serviços
Competências/funções
Agrega um conjunto de órgãos de execução responsáveis por manter as instalações e a vivência
no interior do Colégio Militar nas melhores condições, tendo em conta os recursos disponíveis.
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IV.

NORMAS RELATIVAS AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

1. Conceito
a.

Para efeitos do disposto no presente Regulamento, considera-se Encarregado de
Educação quem tiver educandos a residir consigo ou confiados aos seus cuidados:
(1) Pelo exercício das responsabilidades parentais;
(2) Por decisão judicial;
(3) Por mera autoridade de facto ou por delegação, devidamente comprovada, por parte
de qualquer das entidades referidas nas alíneas anteriores.

b.

Em caso de divórcio ou de separação e, na falta de acordo dos progenitores, o
encarregado de educação será o progenitor com quem o educando fique a residir;

c.

Estando estabelecida a residência alternada com cada um dos progenitores, deverão
estes decidir, por acordo ou, na falta deste, por decisão judicial, sobre o exercício das
funções de encarregado de educação;

d.

O encarregado de educação pode ainda ser o pai ou a mãe que, por acordo expresso ou
presumido entre ambos, é indicado para exercer essas funções, presumindo-se ainda, até
qualquer indicação em contrário, que qualquer ato que pratica relativamente ao percurso
escolar do educando é realizado por decisão conjunta do outro progenitor;

e.

Não pode ser aceite como Encarregado de Educação quem não se enquadre em qualquer
das categorias fixadas nas alíneas anteriores ou noutras situações legalmente previstas e
nas quais o presente regulamento seja omisso;

f.

Os PEE são responsáveis pelos deveres dos seus filhos e educandos, em especial quanto
à assiduidade, pontualidade, disciplina e empenho ativo no processo de aprendizagem;

g.

Atendendo ao exposto anteriormente, constitui especial responsabilidade do
Encarregado de Educação, informar o CM da sua completa e atualizada identificação,
morada e endereços de contacto, para que estes dados constem do processo individual
do Aluno e viabilizem a correta e célere comunicação entre partes.

2. Responsabilidade dos Pais ou Encarregados de Educação
a.

Os PEE são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos ou educandos,
incumbindo-lhes a função primordial, o direito e o dever imprescindível e inalienável de
apoiar a ação educativa do Colégio Militar, não podendo ficar isentos ou abdicar das suas
responsabilidades de educadores;

b.

Nesta perspetiva, serão informados de todos os eventos e ocorrências que envolvam o
seu educando, como previsto neste regulamento ou quando a Direção o entenda
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necessário, para assim poderem conjugar a sua ação à dos educadores que servem o
Colégio Militar;
c.

Assim, atendendo que aos PEE incumbe uma especial responsabilidade, inerente ao seu
poder-dever de dirigirem a educação dos seus filhos e educandos no interesse destes e
de promoverem ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e moral dos mesmos,
deve cada um dos PEE, em especial:
(1) Participar ativamente na vida do Colégio, em conformidade com a legislação
aplicável e de acordo com o presente RI;
(2) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando;
(3) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola;
(4) Conhecer o RI e o GAl do Colégio Militar e subscrever, fazendo subscrever igualmente
aos seus filhos e educandos, caso maiores de idade, declaração anual de aceitação
do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral;
(5) Diligenciar para que o seu educando beneficie, efetivamente, dos seus direitos e
cumpra rigorosamente os deveres que lhe incumbem, nos termos do presente
Regulamento, procedendo com correção no seu comportamento e empenho no
processo de ensino;
(6) Contribuir conforme previsto para a elaboração e execução do Projeto Educativo do
Colégio Militar e dos RI e GAl;
(7) Cooperar com todos os elementos da comunidade educativa no desenvolvimento de
uma cultura de cidadania, nomeadamente através da promoção de regras de
convivência no Colégio que permitam o desenvolvimento físico, intelectual e moral
dos Alunos;
(8) Cooperar com os oficiais, os professores e outro pessoal não docente no
desempenho das suas missões, em especial quando para tal forem solicitados,
colaborando no processo de formação e ensino dos seus educandos;
(9) Reconhecer e respeitar a autoridade de todos os profissionais que exercem funções
no Colégio Militar, e no âmbito das suas responsabilidades, incutir nos seus filhos ou
educandos o dever de respeito para com todos esses profissionais e camaradas,
contribuindo assim para a preservação da disciplina no Colégio e para a harmonia da
comunidade colegial;
(10) Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole
disciplinar instaurado ao seu educando, participando nos atos e procedimentos para
os quais for notificado. Não recorrer a manobras dilatórias ou impertinentes que
prejudiquem o desenvolvimento de processos de justiça e disciplina, causando
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demoras contrárias à correta e oportuna aplicação da mesma e que sejam contrárias
à formação moral e ética dos Alunos;
(11) Quando aplicada uma medida disciplinar corretiva ou sancionatória ao seu
educando, diligenciar para que a mesma prossiga os objetivos de reforço da sua
formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua personalidade, da sua
capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena integração na comunidade
educativa e do seu sentido de responsabilidade;
(12) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica de todos
os que participam na vida colegial;
(13) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais
responsabilidades desta, em especial informando-a e informando-se sobre todas as
matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos;
(14) Comparecer no Colégio Militar sempre que tal se revele necessário ou quando para
tal for solicitado, assegurando-se que não perturba o seu normal funcionamento e
respeitando as normas de frequência dos diferentes espaços colegiais;
(15) Conhecer os Critérios Gerais de Avaliação e acompanhar todo o processo de
aprendizagem do seu educando, nomeadamente a realização dos trabalhos de casa,
o desempenho nas diversas áreas/disciplinas, o comportamento e a integração no
meio colegial;
(16) Colaborar ativamente com o Diretor de Turma na procura de estratégias que
permitam ao educando superar eventuais dificuldades ou potenciar as suas
capacidades;
(17) Informar o Diretor de Turma sobre doenças ou outros problemas de saúde, bem
como sobre questões relacionadas com a aprendizagem e a vivência colegial do seu
educando, nomeadamente no caso de o Aluno ser submetido a avaliações
psicopedagógicas ou outro tipo de avaliações externas;
(18) Justificar, quando lhe competir, na forma e prazos legalmente previstos, as faltas
dadas pelo seu educando;
(19) Tomar conhecimento de toda a documentação relativa à vida colegial do seu
educando, e quando necessário confirmando esse facto por assinatura, em especial
no caso das provas escritas e dos planos de recuperação;
(20) Assegurar que o educando possui todos os materiais necessários ao normal
acompanhamento das aulas e de todas as atividades colegiais, ajudando-o, sempre
que necessário, a organizá-lo e a mantê-lo em bom estado de conservação;
(21) Verificar se os cadernos diários do seu educando estão organizados, completos e
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apresentáveis e se contêm os materiais fornecidos pelos docentes devidamente
arquivados;
(22) Apresentar, no início do Ano Letivo, nas datas a serem indicadas, o enxoval completo
e aprovado em GAl, do seu educando para conferência e, nos casos aplicáveis,
entrega nas rouparias;
(23) Adquirir os materiais necessários ao desenvolvimento pedagógico de cada disciplina,
de acordo com lista a ser disponibilizada na página da internet do CM e por Circular,
no início do ano letivo;
(24) Assegurar que o educando mantém completo e em bom estado de conservação os
materiais que compõem o enxoval;
(25) Indemnizar o Colégio relativamente a danos causados pelo seu educando;
(26) Cumprir as obrigações pecuniárias resultantes da frequência do Colégio Militar pelo
seu educando, em conformidade com o estabelecido superiormente;
(27) Manter constantemente atualizados os seus contactos telefónico, endereço postal e
eletrónico, bem como os do seu educando, quando diferentes, informando o Colégio
em caso de alteração;
(28) Manter atualizada a informação respeitante ao sistema de saúde do seu educando e
de qual a entidade hospitalar para onde este deve ser encaminhado em caso de
necessidade;
(29) A presença e circulação dos PEE no interior do CM, deverá circunscrever-se aos
espaços destinados para o efeito, devendo reduzir-se ao tempo estritamente
necessário, designadamente no início e final das atividades letivas, para
levar/entregar ou trazer/recolher os seus educandos, evitando desta forma
interferências com a normal atividade interna;
(30) O acesso dos PEE ao CM para recolha dos seus educandos, é permitido de acordo
com as horas de saída, utilizando os percursos e locais designados;
(31) O acesso de viatura apenas é autorizado aos PEE de Alunos do 1º Ciclo;
(32) O acesso dos PEE ao CM, a pé ou de viatura, para estabelecer contacto com entidade
do CM, apenas será autorizado, a partir da Portaria, com acompanhamento
permanente da entidade a contactar ou do Gabinete de Apoio à Direção;
(33) O acesso ao CM carece da apresentação de cartão específico. O Gabinete de Apoio à
Direção fornecerá 2 por agregado familiar. Sendo necessários mais cartões, deverão
ser adquiridos neste gabinete e o seu valor será debitado na fatura da mensalidade
do mês seguinte.
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3. Incumprimento dos deveres por parte dos Pais ou Encarregados de Educação
O incumprimento pelos PEE, relativamente aos seus filhos ou educandos menores ou não
emancipados, dos deveres previstos no número anterior, de forma consciente e reiterada,
implica a respetiva responsabilização e comunicação dessa conduta conforme preconizado no
presente Regulamento ou na legislação em vigor, nomeadamente no Estatuto do Aluno e Ética
Escolar, podendo levar, em última instância, à inibição do seu educando poder frequentar o
Colégio Militar.

Nota: Os PEE dos Alunos consideram-se sempre convidados a assistir às Cerimónias e
Comemorações que se relacionem com as atividades oficiais do Colégio.
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V.

INFORMAÇÕES ESCOLARES

1. Metodologia
a.

No final de cada período escolar, são afixadas em pauta as classificações dos Alunos até 2
dias úteis após a realização do conselho de avaliação, sendo esta a data oficial da sua
afixação;

b.

Para além desta publicitação os PEE são ainda informados destas classificações, contendo
uma síntese descritiva do Diretor de Turma e do Comandante de Companhia, e, no caso
do 1º Ciclo, do Professor Titular de Turma, ouvido o Corpo de Alunos;

c.

No 1.º e no 2.º período, são igualmente comunicadas pelo meio mais expedito, as
informações intermédias;

d.

No início do ano letivo e no inicio de cada um dos restantes períodos escolares, os
Diretores de Turma e os Professores Titulares de Turma, em coordenação com o Corpo
de Alunos, reúnem-se coletivamente com os PEE dos Alunos, em data e hora a divulgar
oportunamente;

e.

Independentemente do referido na alínea anterior, os Diretores de Turma solicitam,
sempre que considerem oportuno, a presença do Encarregado de Educação no Colégio
Militar;

f.

A Plataforma de Gestão Escolar disponibiliza, todas as informações escolares relativas aos
Alunos;

g.

Os PEE serão igualmente informados de todos os eventos e ocorrências que envolvam o
seu educando, como previsto neste regulamento ou quando a Direção o entenda
necessário.

2. Processo Individual do Aluno
a.

Enquanto frequente o Colégio, o Aluno mantém o seu Processo Individual na Secretaria
Escolar, com a componente disciplinar no Corpo de Alunos e o Processo Clínico na
Enfermaria. Quando o Aluno é abatido ao efetivo, estas três partes são reunidas e
arquivadas no Serviço Escolar;

b.

O processo individual do Aluno acompanha-o ao longo de todo o seu percurso escolar;

c.

No processo individual do Aluno são registadas as informações relevantes do seu percurso
educativo, designadamente as relativas a comportamentos meritórios, a infrações e
medidas disciplinares aplicadas, incluindo a descrição dos respetivos efeitos;

d.

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

3. Diversos
a.

Os EE, obrigam-se a manter sempre atualizados os seus endereços, os números de
telefone e o endereço de correio eletrónico, bem como a comunicar oportunamente as
alterações que tenham ocorrido em relação aos últimos dados por si fornecidos,
utilizando o impresso "Alterações à Folha de Renovação de Matrícula", solicitada na
Secretaria Escolar;

b.

Caso o Aluno seja submetido a avaliações psicopedagógicas ou outro tipo de avaliações
externas, os PEE devem entregar uma cópia do respetivo relatório ao Diretor de Turma,
em atendimento previamente marcado.
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VI.

MENSALIDADES

1. Mensalidades
a.

O valor das mensalidades é estipulado por despacho de S. Exa o General Chefe do EstadoMaior do Exército;

b.

As mensalidades são devidas integralmente entre outubro e junho, ambos inclusive, e a
mensalidade de setembro é devida em 50%, sendo pagas de acordo com a seguinte
tabela:

Mensalidade

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Limite

31Ago

16Set

16Out

16Nov

16Jan

16Fev

16Mar

16Abr

16Mai

16Jun

pagamento
c.

No caso em que haja uma mensalidade em atraso, será emitida pela Secção Logística uma
carta registada com aviso de receção, dirigida ao Encarregado de Educação, comunicando
a situação de incumprimento. O Encarregado de Educação deverá proceder à liquidação
da mensalidade em atraso durante os 15 dias seguintes, sob pena de poderem ser
acionados mecanismos de cobrança coerciva e consequentes alterações ao nível do
regime de frequência ou possível transferência de escola do respetivo educando, em caso
de se prolongar o incumprimento;

d.

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

e.

O valor das mensalidades decorrentes de mudança de regime de frequência de internato
para externato, ou vice-versa, é aplicado em função da situação do Aluno, ao dia 1 do mês
seguinte ao pedido de alteração da situação. O requerimento é dirigido ao Exmo. Diretor,
através do Corpo de Alunos ou Balcão de Atendimento ao Público, de acordo com o
modelo estipulado para o efeito, e devidamente assinado pelo respetivo Encarregado de
Educação;

f.

Em caso de abate ao efetivo do Colégio Militar, a mensalidade é devida na íntegra, sendo
relativa ao mês de abate, tendo como referência a data de publicação em Ordem de
Serviço, exceto se o pedido tiver dado entrada na Secretaria Escolar no mês anterior e o
Aluno não tiver continuado a frequentar o Colégio Militar;

g.

Os danos causados pelos Alunos ao património do Colégio Militar, para além da
correspondente ação disciplinar que possa ter lugar, são assumidos pelos próprios através
da assinatura de uma Nota de Quebra (NQ), de modo a ser garantida a responsabilidade
e a consciencialização do Aluno pelo ato praticado:
(1) No caso de a reparação do dano ser efetuada pelos serviços do Colégio Militar, será
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emitida uma fatura ao responsável pelo pagamento, independente da mensalidade,
onde se anexa a NQ. Esta poderá ser liquidada conjuntamente com a mensalidade
por transferência bancária, por cheque ou em numerário, no prazo de 30 dias após a
sua emissão. O preçário das NQ é publicado anualmente em Ordem de Serviço,
podendo ser consultado a qualquer momento;
(2) No caso de a reparação do dano ter de ser efetuada por entidade externa ao Colégio
Militar, o pagamento será devido à empresa contatada para a realização do serviço.
h.

No caso de, por razões clínicas, ser necessária alimentação não enquadrada na ementa
do CM, comprovada através de atestado, a mesma será alvo de custo adicional a suportar
pelos PEE;

i.

No caso do 1º Ciclo, quando haja lugar ao pagamento de prolongamento, o valor do
mesmo será 1% (um por cento) da mensalidade, sem bonificação, por cada meia hora de
permanência até à entrega ao PEE, para além da hora de saída estipulada, até ao limite
das 19h30, após o qual serão alertadas as autoridades, de acordo com a Lei;

j.

A participação nas equipas de representação do CM não terá quaisquer custos para os
PEE, desde que os Alunos pertençam àquelas equipas;

k.

No caso de o Aluno não pertencer à equipa, mas pretender participar, os valores de
inscrição, material, transporte e restantes apoios, serão suportados pelos PEE;

l.

As visitas de Estudo, sendo obrigatórias, apenas carecem de confirmação de participação
por parte dos PEE, para que tenham conhecimento dos custos envolvidos e, para o caso
de não poderem, pelos casos justificados pela Lei, informar o CM e apresentar o motivo
justificativo. A não entrega do documento de confirmação, implica a aceitação tácita dos
custos envolvidos;

m. O pagamento das mensalidades deverá ser preferencialmente realizado, por multibanco,
através dos dados constantes nas faturas emitidas (entidade/referência/montante);
n.

Poderá ainda ser executado através de uma das modalidades abaixo indicadas, pela
seguinte ordem de preferência:
(1) Por Transferência bancária, para a conta do Colégio Militar na Agência de Gestão da
Tesouraria e da Dívida Pública, E.P.E (IGCP, E.P.E.), com o IBAN PT050 0781 0112
01120011693 81 (esta modalidade implica a identificação do n.º do aluno em causa
e o envio do comprovativo da transferência para o CM)
(2) Por cheque, emitido à ordem da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública,
E.P.E. (IGCP, E.P.E.)
(3) Em numerário, diretamente na Tesouraria do Colégio Militar, no horário
compreendido entre as 09:00h e as 17:00h
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o.

Aos Alunos abatidos ao Batalhão Colegial que não tenham a sua situação administrativa
e financeira completamente resolvida e a que sejam devidos a correspondente Carta de
Curso, prémios, distinções ou outros documentos de caráter interno, o Colégio Militar
reserva-se ao direito de suspender a sua entrega;

p.

Anexo – Mensalidades e suas especificações.

2. Renovação de matrícula
a.

A renovação de matrícula e o regime de frequência do Aluno, no início de cada ano letivo,
ficam condicionados ao pagamento integral das mensalidades vencidas até à data;

b.

A renovação de matrícula implica o pagamento de um valor, estipulado anualmente por
Despacho do Diretor do CM;

c.

Sendo um procedimento obrigatório, no ato de renovação de matrícula, o Encarregado
de Educação deverá dirigir-se ao Balcão de Atendimento ao Público (BAP), nos prazos
fixados e comunicados, preencher os impressos antecipadamente disponibilizados para o
efeito e ser portador dos seguintes documentos:
•

Cartão de Cidadão do Aluno;

•

Bilhete de Identidade do Encarregado de Educação ou Cartão de Cidadão;

•

Número do Contribuinte;

•

Comprovativo de morada;

•

Comprovativo do IBAN da conta bancária através da qual serão pagas as
mensalidades;

•

Declaração em como têm irmãos a frequentar outro EME (IPE), nos casos
aplicáveis.

d.

O responsável pelo pagamento preenche, na Secção Logística do Colégio Militar a
Declaração de Pagamento, onde declara ter conhecimento do valor da mensalidade a
pagar e respetivas condições de pagamento exigidas;

e.

Para Alunos abrangidos por eventual regime de capitação no cálculo da mensalidade com
base no rendimento per capita do agregado familiar, respeitante à declaração de Modelo
3 do IRS, é exigida a apresentação dos documentos abaixo referidos, sem os quais as
mensalidades e as respetivas faturas serão calculadas pelo valor máximo de mensalidade,
não havendo lugar a qualquer estorno após confirmado o valor exato da mensalidade:
(1) Declaração de IRS em vigor e Nota de Liquidação;
(2) BIM (apenas para Militares das Forças Armadas);
(3) Declaração comprovativa de profissão (apenas Militares da GNR, Policias da PSP e
Civis das Forças Armadas);
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(4) Certidão de óbito que atesta a morte do militar (apenas para os filhos de militares
das FAA, Militares da GNR e Policias da PSP falecidos);
(5) Qualquer alteração aos dados indicados na Folha de Matrícula ou Declaração de
Pagamento, deve ser de imediato comunicada à Secção Logística do Colégio Militar.

3. Alimentação
No caso de, por razões clínicas, ser necessária alimentação não enquadrada na ementa do CM,
comprovada através de atestado, a mesma será alvo de custo adicional a suportar pelos PEE;
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VII.

SUSPENSÃO DE MATRÍCULA E ABATES AO EFETIVO

1. Suspensão de matrícula
a.

A suspensão de matrícula constitui-se como um estado de exceção ao progresso da
formação de um Aluno do CM. É solicitada pelo Encarregado de Educação ao Exmo.
Diretor do Colégio, mediante requerimento devidamente fundamentado, desde que
assegurada a matrícula noutro estabelecimento de ensino, em qualquer ano letivo do
Ensino Básico, sendo que a mesma cessa automaticamente no final do ano letivo em que
foi requerido;

b.

Salvo em situações devidamente fundamentadas e decorrentes de despacho do Diretor,
a suspensão de matrícula não pode configurar o reingresso do Aluno no 4º ano e no ensino
secundário;

c.

Por motivos excecionais e devidamente fundamentados, pode a suspensão ser
prorrogada anualmente, mediante requerimento ao Exmo. Diretor.

2. Abates ao Efetivo
Os Alunos são abatidos ao efetivo Colegial e consequentemente transferidos de Escola, nas
seguintes circunstâncias:
a.

Por terminar o 1º Ciclo do Ensino Básico e não ser admitido ao 2º ciclo
A data do abate será considerada anualmente a 14 de julho podendo esta data de
referência ser alterada por despacho do Diretor.

b.

Por terminar o Ensino Secundário
A data do abate será considerada anualmente a 31 de julho, podendo esta data de
referência ser alterada por despacho do Diretor.

c.

Por Requerimento
Apresentado pelo Encarregado de Educação e dirigido ao Diretor do Colégio Militar. A
data do abate coincide com a do deferimento.

d.

Por Falta de Aproveitamento Escolar
(1) Quando o Aluno não conclua com aproveitamento o 12º Ano;
(2) Quando o Aluno não transitar em dois anos escolares consecutivos ou interpolados.
A data do abate coincide com a da divulgação da falta de aproveitamento escolar que
originou a segunda retenção;
(3) Regime de exceção
(a) Alunos órfãos no decurso do ano letivo;
(b) Alunos que não transitaram de ano devido a elevado número de faltas

Página 57 de 67

REGULAMENTO INTERNO

motivadas por doença, acidente ou outro fundamentamos que o Conselho
Pedagógico considere relevante;
(c) Nos casos previstos pelo regime de exceção, deverá ser apresentado
requerimento dirigido ao Diretor;
(d) O Regime de exceção só é passível de aplicação uma vez durante o percurso
escolar do Aluno.
e.

Por Limite de Idade
(1) Quando o Aluno tenha atingido a idade de 12 anos no 1º Ciclo e 20 anos no Batalhão
Colegial;
(2) Quando o Aluno atinja, em 31 de dezembro do ano civil de final do ano letivo, idade
igual à soma numérica do ano escolar em que se encontra com 8 (oito);
(3) A data do abate coincide com o final do ano letivo, não podendo o Aluno renovar a
matrícula.

f.

Por atribuição da segunda menção de "Mau" ou “Muito Insuficiente” em
Comportamento
(1) Quando o Aluno obtiver pela segunda vez ao longo do seu percurso escolar a
classificação de «Mau» ou “Muito Insuficiente” em Comportamento;
(2) A data do abate coincide com a da inscrição noutro estabelecimento de ensino;
(3) A decisão é comunicada pelo Serviço Escolar ao Encarregado de Educação pelo meio
mais expedito.

g.

Por Falta de Pagamento das Mensalidades e de Outras Despesas
(1) Débitos não liquidados nos prazos estipulados, atento o teor do n.º 2 e n.º 3 do art.º
9.º da Portaria 872/81 de 29Set do EME;
(2) A aplicação do normativo, constante do n.º 4 do art.º 9.º da Portaria supracitada, não
isenta o devedor do pagamento do valor em dívida pelo recurso a mecanismos
judiciais ou extrajudiciais.

h.

Por atingir ou ultrapassar 12 Dias de Suspensão de Frequência
Sempre que um Aluno, ao longo do seu percurso escolar no Colégio Militar, atingir ou
ultrapassar 12 dias de Suspensão, compete ao Presidente do Conselho Pedagógico,
ouvido o conselho, e ponderada a situação do mesmo, deliberar sobre o eventual abate
ao efetivo do Batalhão Colegial.

i.

Por decisão do Diretor:
(1) A qualquer momento, sob proposta fundamentada do Corpo de Alunos ou
Coordenação Pedagógica, ouvido o Conselho de Docentes ou Conselho de Turma
Disciplinar, e se necessário o Conselho Pedagógico, nomeadamente nos casos em
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que o Aluno pela prática de um ato muito grave, contrário aos princípios e valores
estruturantes que norteiam a conduta de um Aluno do Colégio Militar e que
aconselhe a não continuação dos seus estudos/formação no Colégio Militar;
(2) No final do 3º Período, após proposta do Conselho de Turma e mediante aviso por
escrito para essa possibilidade, ao Encarregado de Educação, nomeadamente no
caso em que o Aluno manifeste um comprovado desinteresse pelo estudo ou
quando, pelo seu comportamento, revele uma persistente inadaptação às
características e aos objetivos preconizados no Projeto Educativo do Colégio Militar.
Nesta decisão são também relevantes a postura, comportamentos e atitudes
reiteradas e decorrentes de anos anteriores;
j.

Por não renovação de matrícula;

k.

Não cumprimento reiterado, pelo Aluno e/ou pelo Encarregado de Educação, do RI ou
GAl do Colégio Militar;

l.

Não-aceitação expressa, pelo Aluno e/ou pelo Encarregado de Educação, do RI ou GAL
do Colégio Militar;

m. Os Alunos abatidos ao Colégio Militar não poderão reingressar no Colégio Militar.
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VIII.

FEITORIA

1. Conceito
Na Feitoria do Colégio Militar, junto à praia de S. Julião da Barra, está anualmente planeado o
funcionamento do Centro de Férias, após o final das atividades escolares. Esta atividade
destina-se a proporcionar aos Alunos do Colégio o benefício de uma estada à beira-mar,
normalmente conjugada com um programa de ocupação de tempos livres.
A Feitoria poderá ainda ser utilizada para o desenvolvimento de outras atividades ou como
local de permanência dos Alunos durante os fins-de-semana, de acordo com as normas
estabelecidas pela Direção do Colégio.

2. Condições de Funcionamento, Inscrição e Utilização da Feitoria como Centro de Férias
a.

Anualmente a Direção do Colégio Militar enviará aos EE, uma Circular referente à
admissão e funcionamento da Feitoria como Centro de Férias.

b.

Nesta circular serão indicados os turnos de funcionamento, formas de inscrição,
obrigações pecuniárias resultantes e outras indicações consideradas pertinentes.

c.

Só são consideradas válidas para efeitos de seleção as inscrições dos Alunos que
respeitem a data limite referida na circular e cujas mensalidades se apresentem
totalmente regularizadas.

d.

O número de Alunos inscritos e admitidos fica condicionado à capacidade das instalações,
pelo que a Direção do Colégio reserva o direito de seleção na admissão ao Centro de
Férias.

e.

A utilização far-se-á em regime de permanência, beneficiando os Alunos de três refeições
diárias e de pernoita, ou em regime aberto, de acordo com as condições estabelecidas em
cada edição e com as possibilidades físicas e de enquadramento, além das atividades
previstas para cada turno.

f.

Não há qualquer redução nas importâncias pelo facto de o Aluno não gozar a totalidade
dos dias correspondentes ao período de inscrição.

g.

Os Alunos podem sair sozinhos mediante autorização escrita dos EE, formulada em
impresso próprio, independentemente do tipo de cartão de saída que o Aluno tem
durante o ano letivo.

h.

Todos os Alunos usarão traje civil durante a sua permanência na Feitoria, pelo que devem,
além dos artigos que os acompanham (os relacionados na circular que é enviada aos EE),
levar os artigos de vestuário que julguem convenientes.

i.

A roupa de cama é fornecida pelo Colégio Militar.

j.

Os Alunos que utilizam o Centro de Férias estão sujeitos, com as necessárias adaptações,
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ao regime disciplinar previsto neste RI.
k.

O acesso aos programas do Centro de Férias da Feitoria serão alvo de apreciação tendo
em conta os resultados escolares e a situação de comportamento do Aluno.
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IX.

1.

COMUNICAÇÃO/CONTACTOS

1º Ciclo
a.

Nas horas de entrada e saída do Colégio Militar, os PEE devem comunicar ao auxiliar de
ação educativa, que se encontra na Sala de Acolhimento, qualquer informação que
entenderem pertinente sobre os seus educandos. Não obstante, todas essas informações
devem ser registadas através de email enviado à PTT.

b.

Os Docentes do 1º CEB terão um Período de Atendimento, a indicar na reunião inicial,
sujeito a marcação prévia.

2.

Fluxo Comunicacional
a.

O horário da Secretaria Escolar é das 09H30 às 12H30 e das 14H30 às 16H30;

b.

A Secretaria Escolar está ao dispor dos PEE para informações ou qualquer outro assunto
relacionado exclusivamente com a atividade do Colégio e com o seu educando, bem como
as respetivas marcações para os dias de atendimento aos PEE;

c.

Constituiu responsabilidade de todos os elementos da comunidade colegial manter uma
permanente ligação entre os diferentes agentes educativos, pelo que no presente
capítulo se encontram referenciados os principais pontos de contacto do Colégio Militar.
(1) Para além das reuniões periódicas referentes aos processos de ensino, aprendizagem
e avaliação, o relacionamento dos PEE com o Colégio Militar poderá ainda assumir
um carácter extraordinário, devendo ser respeitado o seguinte:
(a) Num 1º nível, de acordo com a tipologia das questões a abordar, os assuntos de
natureza individual deverão ser apresentados ao PTT, Diretor de Turma ou ao
Corpo de Alunos, conforme o ciclo. Nos casos em que a situação não tenha
ficado esclarecida no 1º nível, o PEE ou o Representante dos PEE poderão
recorrer a um 2º nível, a saber, o Coordenador do 1º Ciclo, Coordenador
Pedagógico, 2º Comandante do Corpo de Alunos e Comandante do Corpo de
Alunos de acordo com a matéria em apreço.
(b) Por último, e em casos excecionais, o PEE ou Representante dos PEE da turma
poderão recorrer a um 3 º nível, apresentando o caso à Direção.
(2) As questões de natureza geral e de carácter generalizável deverão ser apresentadas
através da APEEACM.
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3.

Contactos
Os PEE podem informar-se acerca dos seus educandos através dos contactos constantes
a.

Para Recurso dos Alunos
Dado que a utilização de telemóveis dentro das instalações do Colégio Militar não é
permitida aos Alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, encontram-se disponíveis
quatro telefones no edifício do Corpo de Alunos e dois junto à Portaria, com serviço
credifone/moedas.

b.

Para Recurso dos PEE
A comunicação com o Colégio Militar, salvo em situações de urgência, deve ser efetuada
nas horas normais de expediente (09h 00 às 13h00 e das 14h30 às 17h30).

Contactos Gerais
Central telefónica: 21 710 4000 - 91 610 66 89
Correio eletrónico: info@colegiomilitar.pt
Endereço postal
Largo da Luz
1600-498 Lisboa

Atendimento com caráter de serviço permanente
Telefone: 21 710 40 55
Oficial de Dia

Telemóvel: 91 613 95 13
A contactar apenas em caso de emergência e fora do horário de
serviço normal

Enfermaria

Telefone: 21 710 40 38

Portaria

Telefone: 21 710 21 71

Página 63 de 67

REGULAMENTO INTERNO

Contatos para assuntos específicos
Assuntos

Serviço

Contactos

Corpo de

Secretaria do

Telefone: 21 710 40 93

Alunos

Corpo de Alunos

Correio eletrónico: cal@colegiomilitar.pt

Coordenação

coord.pedagogica@colegiomilitar.pt

Pedagógica
Titular de Turma
Professor
Coordenador
Serviço Escolar

1.º CEB
Diretor de
Turma

Na primeira reunião serão difundidos os contactos, horas e formas de
atendimento
Na primeira reunião serão difundidos os contactos, horas e formas de
atendimento

A disponibilizar na primeira reunião geral com o Diretor de Turma

Secretaria

Telefone: 21 710 40 30

Escolar

Mensalidades

Auxiliar de Ação

Via central telefónica ou

Educativa

contacto direto

Secção
Financeira

O contacto direto será disponibilizado
na primeira reunião geral com o Diretor
de Turma

Telefone: 21 710 40 13

Fax: 21 710 40 16
Em caso de necessidade de informação

Serviço de
Saúde

Enfermaria

Telefone: 21 710 40 38

médica, a marcação de entrevista com o
médico é feita telefonicamente pelo
Encarregado de Educação.
A proposta de acompanhamento de um
Aluno pelo GPOE deve ser apresentada

Psicologia e

Gabinete de

Orientação

Psicologia e

escolar

Orientação

(SPOE)

Escolar

pelo Encarregado de Educação do
Telefone: 21 710 40 37

mesmo através da Secretaria Escolar ou
do Diretor de Turma.
A marcação de uma entrevista poderá
ser feita através do número de telefone
disponibilizado.

Assuntos
religiosos

Capelão – capelao@colegiomilitar.pt

Nota: as chamadas de números não identificados não são atendidas e os emails não provenientes
do email institucional fornecido pelo CM, não serão atendidas/respondidas.
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4.

Diversos
a.

A fim de agilizar os processos de comunicação, no início de frequência do Colégio Militar
é atribuído um endereço eletrónico institucional.

b.

Os EE, obrigam-se a manter sempre atualizados a sua morada, números de telefone ou
qualquer outro meio de contacto, bem como a comunicar oportunamente as alterações
que tenham ocorrido em relação aos últimos dados por si fornecidos.

c.

A não consulta do correio eletrónico não justifica qualquer situação de incumprimento,
devendo, no entanto, ser respeitada uma razoabilidade temporal entre o envio do e-mail,
o momento da respetiva consulta e o efeito desejado.

d.

O uso de correio eletrónico institucional é obrigatório e deve ser, de parte a parte,
parcimonioso e assumir um canal de comunicação para assuntos de rotina ao nível do
planeamento e coordenação das diferentes atividades escolares. Nas situações de maior
criticabilidade e urgência deverá ser privilegiado o contacto pessoal e, caso assim se
entenda, por via de um documento formal.
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Anexo (TABELA DE MENSALIDADES A ADOTAR NOS ESTABELECIMENTOS MILITARES DE ENSINO)
ao Regulamento Interno

1. Nos termos do previsto em 2.b) do Despacho n.º 9/MDN/2014, de 5 de fevereiro, as
mensalidades a vigorar serão estipuladas por Despacho de S. Exa. o General CEME.

2. Especificações da aplicação da tabela:
Nos termos do despacho de 16 de junho de 2011 do CEME, as famílias com dois ou mais
irmãos nos EME têm direito a uma percentagem de redução na mensalidade, consoante se
trate do 1.º irmão (10%), 2.º irmão (15%) e 3.º ou mais irmãos (20%), por ordem de
antiguidade das respetivas matrículas; o 1º irmão é considerado o 2º filho inscrito nos EME,
pelo que o desconto apenas se aplica a partir do 2º filho, inclusive, de acordo com a
seguinte explicativa:
1º filho

2º filho

3º filho

4º filho e seguintes

0%

10%

15%

20%
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X.

NOTA FINAL

Este RI, já com vários anos de execução, procura, através de um conjunto alargado de normas,
regular a vivência do Colégio. Mas, como tudo, tem também procurado acompanhar a evolução dos
tempos e adaptar-se à realidade.
Deverá assim ser feita uma ampla divulgação das normas, principalmente junto dos Alunos e do
pessoal que presta serviço no Colégio, com especial atenção para os oficiais e os docentes, para que
todos as entendam e apliquem do mesmo modo, evitando situações de ambiguidade, de indecisão
ou diferentes interpretações.

O Diretor
(Original assinado e arquivado
no Gabinete de Apoio à Direção)

ANTÓNIO EMÍDIO DA SILVA SALGUEIRO
Cor Art
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