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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 deve 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, 26 de setembro de 2013 
 

A Diretora 
 
 

(Maria Clara Santos Marques Félix) 
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Circular Nº 2 

 

Sendo esta uma escola de ensino básico, o conceito de escolaridade 

obrigatória e o de escola a tempo inteiro ganham particular relevo, pelo que há 

normas que devem ser integralmente cumpridas, a saber: 

      - Não permitir a saída de alunos antes do toque de saída;    

- Solicitar ao Assistente Operacional do bloco que encaminhe para a aula 

os alunos que, estando no interior da escola, se encontram a faltar; 

- Recorrer ao auxílio de um(a) Assistente Operacional, sempre que um 

aluno é encaminhado para o Gabinete de Orientação Disciplinar (GOD). 

 

O cumprimento rigoroso dos horários é o garante do normal funcionamento da 

escola, evitando constrangimentos nomeadamente ao nível do seguro escolar. 

 

 

Azeitão, 26 de setembro de 2013 

 

A Diretora 

 

 

 

(Maria Clara Félix)  
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CIRCULAR Nº 3 
 

“Ocupação dos tempos escolares (OTE) 

1. Nos casos em que não é possível prever a falta, a ocupação dos tempos escolares é 
feita por professores com insuficiência de tempos letivos. Esgotada esta possibilidade, 
recorre-se às horas de componente não letiva, conforme as prioridades que a seguir 
se enunciam: 

1.1. Professor da turma; 

1.2. Professor da mesma disciplina; 

1.3. Professor da mesma área curricular; 

1.4. Professor do mesmo ciclo de escolaridade. 

2. Quando existe um Plano de Aula com atividades específicas e a substituição é feita 
por um professor da mesma disciplina, a aula é numerada. 

3. Após ser contatado, o docente deve dirigir-se sempre para a sala/espaço destinado à 
turma. No caso de ser chamado a substituir um docente de Educação Física, deve 
procurar uma sala disponível.  

4. Na ausência de Plano de Aula, o docente deve: 

4.1 Dar cumprimento ao Plano de Ocupação dos Tempos Escolares (POTE) da turma, que 
se encontra na sala de professores. 

4.2 Desenvolver atividades de aprendizagem no âmbito da sua disciplina. 

5. O professor registará o sumário das atividades realizadas e as faltas dos alunos. A 
lição não é numerada, a não ser na situação prevista no número 2. 

6. Os alunos registam o sumário no caderno diário. 

7. A ausência dos alunos será considerada falta à disciplina marcada no horário. 

8. A justificação ou injustificação destas faltas segue os procedimentos estipulados para 
qualquer falta de presença.” * 

*Excerto do PCA, página 16 

Os docentes não deverão sair da sala de professores sem que o funcionário do 

PBX verifique se há necessidade de proceder a uma substituição. 

Caso a substituição não se verifique, o docente deve dirigir-se para a 

biblioteca até terminar o tempo da referida substituição. 

O incumprimento do estabelecido implicará a marcação de falta ao docente e 

a inteira responsabilização por qualquer acidente. Apelamos a todos que cumpram as 

regras, evitando constrangimentos e promovendo a autoridade por parte dos 

docentes e funcionários.  

Azeitão, 26 de setembro de 2013 

A Diretora 

(Maria Clara Félix)  
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CIRCULAR Nº 4 

 
 

“Permuta 

No sentido de assegurar o cumprimento dos programas e as aprendizagens 
dos alunos, sempre que um docente necessita de faltar deverá, em primeiro 
lugar, providenciar uma permuta. 

A permuta realiza-se, prioritariamente, entre docentes do mesmo 
conselho de turma e, quando esta situação não é possível, entre docentes do 
mesmo grupo de recrutamento. 

Nas situações de permuta não haverá marcação de falta ao professor, 
desde que seja assegurada a lecionação das aulas em causa. 

 

1. O professor dá conhecimento à Direção, com pelo menos dois dias de 
antecedência, utilizando para o efeito um impresso próprio, disponível 
na secretaria e no PBX. 

2. Quando a permuta é realizada com outro docente do mesmo grupo de 
recrutamento, ao impresso o docente deve juntar o Plano de Aula. 

3. Ao longo do ano letivo, o docente pode permutar até 15 tempos letivos 
ou o seu equivalente (3 dias). 

4. As permutas não podem ocorrer em dias seguidos. 

5. O docente que aceita permutar não pode ultrapassar os 8 tempos 
letivos diários, nem ficar sem tempo para refeição (60 minutos). 

6. Há obrigatoriedade da indicação das duas datas de permuta entre os 
docentes envolvidos.” * 

*Excerto do PCA, página 16 

 

 

Azeitão, 26 de setembro de 2013 

A Diretora 

 

(Maria Clara Félix) 
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