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REVISÃO DO REGULAMENTO INTERNO 
 

Para a atualização do Regulamento Interno (RI) do Agrupamento de Escolas Joaquim de 
Araújo (AEJA) foi constituída uma equipa de quatro elementos: Alexandra Corte Real, 
Idalina Oliveira, Conceição Nunes e António Conde. Procurar-se-á obter 
opiniões/sugestões através de um Inquérito realizado no Google Forms. 
Apela-se para a leitura integral do atual Regulamento Interno, devendo a comunidade 
escolar pronunciar-se, de acordo com a legislação em vigor, apresentando propostas em 
conformidade com a natureza funcional do RI. 
 
Link do Regulamento Interno 

https://aeja.pt/ficheiros/d7623780D0htGfNDIZ.pdf 

 

Link  do Inquérito  
https://forms.gle/ohVoRZTdDnmsTkKq9 

 

QR Code  do Inquérito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao recolher informações dos Departamentos Curriculares, diretores de turma, 

encarregados de educação, alunos, assistentes técnicos e operacionais, pretende-se 

auscultar e receber as mais variadas perspetivas exequíveis e facilitadoras do 

funcionamento do Agrupamento. 

 
Alguma legislação associada: DL nº 137/2012, de 2 de julho; DL nº 7/2003, de 15 de 
janeiro, Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, Decreto-lei nº 139/2012, de 5 de julho, 
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, Decreto- Lei n.º 55/2018 de 6 de julho.

https://aeja.pt/ficheiros/d7623780D0htGfNDIZ.pdf
https://forms.gle/ohVoRZTdDnmsTkKq9
https://forms.gle/ohVoRZTdDnmsTkKq9
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Calendarização prevista: 

1 - Auscultação/recolha de informação até 10 de fevereiro de 2023. 

 2 - Tratamento de dados até final de fevereiro de 2023. 

3 - Divulgação até final de março de 2023. 

4 - Consulta pública e receção de sugestões até ao final de abril de 2023. 

5 - Aprovação em conselho geral a partir de abril de 2023. 
 

Metodologia: 
 

Ação Como realizar Data 

Divulgação no conselho 

Pedagógico 
Através do Diretor 

11 de janeiro 

de 2023 

Recolha/tomada de posição dos 
departamentos 

Através de reunião ou da forma mais 
expedita que cada coordenador de 
departamento entenda que permita a 
participação do departamento na 

Revisão. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Até 10 de 
fevereiro de 

2023 

Recolha/tomada de posição dos 
alunos (turma) 

Através de momento de reflexão com o 
diretor de turma que permita e 
esclarecimento e participação dos 

Alunos. 

Pais e Encarregados de 
educação 

Através de divulgação pelo diretor de 
turma e na página eletrónica do 

Agrupamento. 

Associações de Pais e 

Encarregados de Educação 

Através de divulgação pelo Diretor e  na 
página eletrónica do Agrupamento. 

Contribuições individuais 
do pessoal docente, 
pessoal não docente, 
alunos e Pais e 
Encarregados de Educação 

Através de divulgação pelo Diretor e na 
página eletrónica do  Agrupamento. 

 
Penafiel, 20 de janeiro de 2023 
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