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Regulamento de registo de faltas no 3.º período do ano escolar 2019-2020 

 

 

De acordo com o estipulado com o ponto 5 do Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 

13 de abril, o Conselho Pedagógico aprovou as seguintes regras de registo de assiduidade dos 

alunos: 

 

1. Sem prejuízo no estipulado no ponto 2, do Artigo 4.º, do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 

13 de abril, desde que o aluno tenha condições para participar nas sessões síncronas e no 

cumprimento do exposto no ponto 1 do mesmo diploma – “…estando os alunos 

obrigados ao dever de assiduidade nas sessões síncronas…” - ao aluno que não 

compareça às sessões síncronas será marcada falta (justificada ou não).  

 

2. O registo das faltas far-se-á em documento próprio e pessoal do(a) docente da disciplina 

à qual o aluno não compareceu. Das faltas registadas deve ser dado conhecimento ao(à) 

diretor(a) de turma, para que este(a) proceda em conformidade, dando para isso, 

conhecimento ao(à) encarregado(a) de educação. 

 

3. As normas para justificação de faltas são as previstas no Artigo 16.º, da Lei n.º 51/2012 

de 5 de setembro. 

 

4. Se o aluno não cumprir com as tarefas assíncronas, nos prazos estipulados pelos(as) 

docentes, deve ser comunicado de imediato ao(à) diretor(a) de turma, para que este(a) 

proceda em conformidade, dando para isso, conhecimento ao(à) encarregado(a) de 

educação.  
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5. Depois de esgotadas todas as comunicações possíveis com os encarregados de educação, 

pelos canais disponíveis, se as situações atrás descritas se mantiverem será dado 

conhecimento à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). 

 

6. Se se retomarem, conforme previsto, as atividades letivas presenciais para os alunos dos 

11.º e 12.ºs anos, o regime de faltas, bem como, os deveres e direitos dos alunos serão os 

previstos no Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento de escolas de Manteigas, 21 de abril de 2020  

O Diretor  

 

-------------------------------------------------------------------  

(Renato de Jesus Madeira Alves) 
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