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Circular Nº 1 

 

Faltas por conta do período de férias (artº 102) 

 

1. O limite de faltas ao abrigo do art.º 102 é de 7 dias por ano letivo. Não 
poderá ser utilizado mais do que um destes artigos por mês. 

2. O docente que pretenda faltar ao abrigo deste artigo tem de solicitar 
autorização escrita à Direção com a antecedência mínima de 3 dias úteis.  

3. As faltas a tempos letivos por conta do período de férias são adicionadas 
até ao limite de quatro dias, a partir do qual são consideradas faltas a um 
dia. 

4. Em situação de ausência não comunicada (situações imprevistas), o 
docente deve dirigir-se à Direção, logo que se apresente ao serviço. 

5. Ao pedido de ausência ao serviço, o docente tem de juntar o plano de 
aula da(s)  turma(s) a que irá faltar.  

6. Na Escola Básica 2/3, o Plano de Aula deverá ser entregue nos Serviços 
Administrativos. No Plano deve constar a data e turma a que se destina. 

7. Nas escolas do 1º ciclo, o Plano de Aula deverá ser entregue ao 
Coordenador de Estabelecimento. No Plano deve constar a data e turma a 
que se destina. 

 

Por conveniência ou necessidade de funcionamento do serviço este tipo de 
falta pode ser recusado.  

A não comunicação da intenção de faltar, assim como a não apresentação 
do Plano de Aula constituem fundamento bastante para a injustificação da 
mesma.  

 

 

 

 

Azeitão, 1 de setembro de 2016 
 

A Diretora 
 

______________________________ 
(Maria Clara Félix) 

 

 

 

Agrupamento de Escolas de Azeitão - 171049 
Escola Básica de Azeitão 

Escola Básica de Brejos do Clérigo 
Escola Básica do Casal de Bolinhos 

Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão 
Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão 

Escola Básica de Vendas de Azeitão 
Escola Básica da Brejoeira 

 

 

mailto:aveazeitao@gmail.com

