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A educação é um processo social, é desenvolvimento.  

Não é a preparação para a vida, é a própria vida. 

John Dewey 

 

CAPITULO I 

Artigo 1º - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Este Regulamento Interno define o regime de funcionamento do Externato Pica-Pau. 

2. O Regulamento Interno do Externato Pica-Pau tem por objeto, o desenvolvimento do disposto na 

lei em vigor e demais legislação de carácter estatuário e a adequação à realidade da escola, das 

regras de convivência e de resolução de conflitos na respetiva comunidade educativa, no que se 

refere, nomeadamente, a direitos e deveres dos alunos inerentes à especificidade da vivência 

escolar, à utilização das instalações e equipamentos, ao acesso às instalações e espaços escolares, 

ao reconhecimento e à valorização do mérito, da dedicação e do esforço no trabalho escolar, bem 

como no desempenho de ações meritórias em favor da comunidade em que o aluno está inserido 

ou da sociedade em geral, praticadas na escola ou fora dela. 

3. O Regulamento Interno, em conjunto com o Projeto Educativo, Projeto Curricular de Escola e o 

Plano Anual de Atividades, definem a orientação educativa a seguir pelo Externato Pica-Pau. 

 

Artigo 2º - NORMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO 

1. O Externato Pica-Pau encontra-se aberto todo ano, de segunda a sexta-feira, das 7h30m às 

19h30m. Todas as crianças que permaneçam no colégio após este horário, a mensalidade terá um 

acréscimo de cinco euros por cada fração de 30 minutos. 

Os Serviços de Secretaria funcionam de segunda a sexta-feira, no horário das 9h00 às 13h30 e das 

14h30 às 18h00. 

O Externato está em funcionamento no Feriado de Odivelas (19 de novembro) e encerra no 

Feriado de Lisboa (13 de junho). Encerramos também nos feriados nacionais e no dia 24 de 

dezembro, bem como na 3ª feira de Carnaval. 

2. Os alunos devem dar entrada no Externato até às 9h00, impreterivelmente, horário de início das 

atividades letivas.   

3. Após as 9h00, não é permitida a entrada dos Encarregados de Educação nas salas de aula, a menos 

que a sua presença seja solicitada pelas educadoras. 

http://pensador.uol.com.br/autor/john_dewey/
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 No período da manhã os alunos deverão ser entregues à funcionária que estiver a fazer o 

acolhimento. 

 No período da tarde os Encarregados de Educação devem aguardar pelos seus educandos 

no hall interior do externato. 

 A entrega e recolha do aluno no final do tempo letivo só será feita ao Encarregado de 

Educação ou às pessoas por ele autorizadas e registadas na Autorização de Saída do 

Externato ou indicadas por contacto telefónico, indicando sempre o número do 

documento de identificação que será confirmado presencialmente. 

 No caso de separação/divórcio dos pais será tido em conta a decisão judicial relativamente 

ao exercício do poder paternal do menor. A escola não se responsabilizará por qualquer 

situação de poder paternal, sem antes ser entregue uma cópia da decisão judicial.   

4. Caso o aluno falte mais de 3 (três) dias consecutivos, deverá ser apresentado atestado médico. Se a 

ausência do aluno, for devida a doença infectocontagiosa, deverá ser apresentada declaração 

médica, em como pode frequentar o Externato.  

5. As ausências prolongadas dos alunos deverão ser participadas, por escrito para que não sejam 

consideradas desistências.  

6. Só serão ministrados medicamentos desde que os Encarregados de Educação façam a entrega da 

fotocópia da receita médica ou o termo de responsabilidade para administração de medicação, 

fornecido pelo Externato, devidamente preenchido.  

a) Em caso de doença infetocontagiosa  a criança não poderá frequentar a escola. O seu 

regresso terá de ser acompanhado por uma declaração médica, justificando que se 

encontra restabelecida e que poderá voltar à escola. 

 

7. O atendimento aos Encarregados de Educação poderá ser feito sempre que necessário e 

previamente marcado. 

8. Trimestralmente realizam-se as reuniões de avaliação de período em dia a definir pelo Externato 

entre as 9h e as 12h30 e as 14h e as 17h00. 

9. Para comunicar com a educadora, fora destes momentos poderá contactar telefonicamente ou 

utilizando o e-mail profissional que será disponibilizado na reunião de inicio do ano letivo. 
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10. O Externato não se responsabiliza por brinquedos, pulseiras, anéis, fios de ouro, telemóveis e 

outros objetos pessoais de que os alunos sejam portadores.  

11. É estritamente proibida a utilização de consolas e computadores portáteis nos espaços comuns do 

Externato (excluindo o período de interrupções letivas). 

12. É proibida a utilização de telemóveis, pelos alunos, dentro das instalações do Externato. 

13. Todas as informações, relativas aos alunos, deverão ser comunicadas por escrito à Coordenação 

Pedagógica do Externato. 

14. O aluno e respetivo Encarregado de Educação terão de assumir a responsabilidade pela reparação 

ou substituição de qualquer dano causado no material ou instalações escolares. 

15. Todas as crianças que frequentam o Externato Pica-Pau estão seguras contra acidentes pessoais. O 

seguro escolar tem franquias e capitais limite por aluno e por sinistro. Os Encarregados de 

Educação devem consultar as condições do seguro em vigor. O Externato pica-Pau não se 

responsabiliza pelo pagamento de franquias ou sinistros, acima dos capitais contratados, nem 

por sinistros recusados pela seguradora (Liberty Seguros, Apólice Nº 1004034880). A quebra de 

óculos, telemóveis, tablets, etc, resultantes de sinistros não estão cobertos pela seguradora.  

Artigo 3º - ADMISSÃO 

1. A admissão obedece a uma entrevista feita pela Coordenação Pedagógica do Externato aos 

Encarregados de Educação e alunos. Neste processo, são prestados esclarecimentos sobre os 

objetivos da Instituição, bem como as dúvidas apresentadas. 

2. Para garantir a vaga no Externato Pica-Pau deverá ser efetuada a matrícula. Em caso de desistência 

o valor pago pela mesma  não será reembolsado.  

 

            Artigo 4º - MATRICULA E FREQUÊNCIA 

1. A matrícula será efetuada em impresso próprio, pelo Encarregado de Educação, que se 

responsabiliza pelo cumprimento do Regulamento Interno do Externato Pica-Pau e colaborará na 

observância das normas internas. 

2.  A matrícula dos alunos não será reembolsada em caso algum e é efetuada entre os meses de abril 

e maio, de acordo com circular a enviar pela Coordenação Pedagógica. 

3. A matrícula é efetuada no primeiro ano de ingresso e renovada anualmente. 

4. Na matrícula, está incluído o seguro escolar, obrigatório para todos os alunos. 
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5. Nenhum aluno poderá renovar a sua matrícula, ou pedir a sua transferência sem que sejam 

liquidadas todas as importâncias em débito. 

6. A mensalidade é um valor liquidado em 12 meses de setembro a agosto, mais acréscimos de 

atividades extracurriculares e alimentações (debitadas mensalmente). O valor da mensalidade 

poderá ser atualizado anualmente, pelo que os Encarregados de Educação deverão consultar o 

preçário junto da Secretaria no ato da matrícula. 

7. As mensalidades deverão ser liquidadas até ao quinto dia de cada mês, findo o prazo estabelecido, 

aos valor da mensalidade será acrescido um agravamento de:    

                            a) 5% do 6º ao 10º dia 

                            b) 10% do 11º ao 20º dia 

c) 20% dentro de um período que não pode exceder 60 dias 

Expirado o prazo estabelecido considera-se anulada a matrícula. 

8. As mensalidades devem ser liquidadas preferencialmente por transferência bancária (IBAN: PT50 

0007 0026 0008 5520 0085 3), por débito direto, ou por cheque à ordem de PEDAGO. 

9. O Encarregado de Educação deverá apresentar na secretaria prova de pagamento, até ao dia 10 

de cada mês, sempre que o mesmo seja efetuado por transferência bancária, identificando o recibo 

de transferência com o nome e número do aluno. 

10. A falta de frequência das atividades curriculares e extracurriculares, durante qualquer período do 

ano, não dará direito a suspensão do pagamento da respetiva mensalidade. 

11. A desistência de qualquer atividade extracurricular deverá ser comunicada à secretaria. 

12. Qualquer que seja a modalidade de pagamento utilizada, a mesma deve vir sempre acompanhada 

pelo aviso de pagamento. 

13. O valor estipulado no aviso de pagamento deverá ser liquidado na íntegra, sem arredondamento 

do valor. Sempre que existam dúvidas relativas aos pagamentos, deverão de imediato contactar a 

Secretaria do Externato: 

Fátima Guedes 
secretaria@externato-picapau.com 

Telf: 219 344 480 

 

mailto:secretaria@externato-picapau.com
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14. A desistência da frequência do Externato Pica-Pau por parte de qualquer aluno só poderá ocorrer 

até ao mês de abril devendo, para o efeito, o Encarregado de Educação comunicar por escrito tal 

decisão à Instituição até ao décimo quinto do mês anterior àquele em que pretende desistir.   

a) A desistência da frequência do Externato Pica-Pau só dispensa o aluno desistente do 

pagamento total das mensalidades seguintes caso aquela intenção seja comunicada até ao 

final do prazo previsto no nº 14. 

b) Se a desistência ocorrer para além daquele prazo, o Encarregado de Educação obriga-se ao 

pagamento integral de todas as mensalidades que se vencerem até perfazer o número total 

de doze mensalidades. 

15. Todos os alunos que incorram em “Faltas Graves” (exemplo: agressão moral e física) devidas às 

quais o Conselho Escolar solicite à Coordenação Pedagógica a suspensão da sua frequência, com 

anulação da matrícula, não têm direito a reembolso de qualquer importância. 

16. O preçário será atualizado anualmente pela Entidade Instituidora e poderá ser consultado junto da 

Secretaria do Externato Pica-Pau. 

17. Anualmente, no início de cada ano letivo, o Encarregado de Educação para usufruir do desconto de 

irmão e de outros protocolos, deve apresentar um documento comprovativo da sua situação junto 

da secretaria do Externato. 

18. Quaisquer alterações a fazer aos avisos de pagamento deverão ser comunicadas à Secretaria do 

Externato antes da sua liquidação pelo Encarregado de Educação. 

19. As visitas de estudo, atividades de praia ou outras, são de caráter facultativo e, como tal, custeadas 

pelos Pais/Encarregados de Educação. Após inscrição efetuada e registo de autorização para 

frequência da atividade, não se procederá ao reembolso dos pagamentos já efetuados. 

 

Artigo 5º - CALENDÁRIO ESCOLAR 

O calendário escolar será afixado pela Direção do Externato Pica-Pau e divulgado aos Encarregados de 

Educação no início de cada ano letivo, de acordo com as disposições legais do Ministério da Educação. 

 

Artigo 6º - GESTÃO DE ESPAÇOS 

1. O Externato Pica-Pau é constituído por um único edifício com três pisos e um anexo, com os 

seguintes espaços de utilização: 
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a) Os espaços abertos aos alunos, que podem ser utilizados de acordo com as funções a que 

se destinam e dentro do seu horário de funcionamento são: Salas de aula, Refeitório, 

Ginásio e Terraços. 

b) A utilização das instalações para outros fins, que não os relativos às atividades escolares, 

dependerá de autorização da Coordenação Pedagógica; 

c) Carece, igualmente, de prévia autorização da Coordenação Pedagógica a afixação ou 

distribuição, nas instalações e espaços, de cartazes, panfletos, folhetos, desdobráveis e 

produtos informativos similares. 

 

Artigo 7º - MATERIAL ESCOLAR 

O material de desgaste será fornecido pelo Externato mediante pagamento de valor estabelecido para o 

efeito. 

Artigo 8º - EQUIPAMENTO, VESTUÁRIO E OBJETOS DE USO PESSOAL 

O Externato Pica-Pau possui um KIT composto por bata, t-shirt, polo, casaco, fato de treino, calções, boné 

ou panamá e saco, para os alunos a partir dos 12 meses. Este Kit deverá ser encomendado na secretaria do 

Externato. 

1. As encomendas de equipamentos devem ser pagas em dois momentos: 50% no ato da encomenda 

e 50% na entrega. 

2. É obrigatório o uso de bata de acordo com o modelo adotado pelo Externato, assim como o 

restante equipamento que faz parte do KIT escolar. 

3. A roupa, mochilas, lancheiras, lençóis, casacos de abafo e demais objetos de uso pessoal, devem 

estar identificados com o nome do aluno. 

4. O vestuário utilizado pelos alunos deve vir sempre de acordo com o solicitado pela professora 

titular. 

 

Artigo 9º - NORMAS ESPECIFICAS PARA AS AULAS DE EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO FISICO-MOTORA 

1. Os alunos devem possuir equipamento do Externato para as aulas de Expressão e Educação Físico-

Motora e os sapatos ou botas de ténis a utilizar no ginásio não devem vir calçados do exterior. 

2. Os sapatos ou botas de ténis a utilizar no ginásio não devem vir calçados do exterior. 

3. Proibido o uso de anéis, pulseiras, colares, brincos, ganchos, etc. 
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4. Obrigatório o uso de elásticos ou fitas no caso de alunos com o cabelo comprido. 

 

Artigo 10º - TRANSPORTE 

1. As nossas viaturas só poderão deslocar-se a locais onde o acesso seja fácil e não ponha em risco a 

integridade física dos alunos.  

2. Os Encarregados de Educação devem respeitar os horários estipulados pela secção de transportes 

(manhã e tarde). 

3. Os alunos serão responsabilizados pelos danos materiais causados na carrinha. 

4. A desistência do serviço de transporte pode ser realizada em qualquer altura do ano letivo desde 

que comunicada à Secretaria do Externato. A ativação do serviço só pode ser realizada uma vez 

durante o ano letivo. 

5. Os alunos serão entregues ao final do dia ao Encarregado de Educação, ou adulto designado por 

este que deverá encontrar-se no horário e local estipulado pela secção de transportes, para 

receber o aluno. 

6. Para o caso do aluno poder ser deixado à porta de casa, deverá o Encarregado de Educação 

entregar no Externato uma declaração assinada pelo próprio a dar essa autorização. 

7. Os horários da secção de transportes podem sofrer atrasos ou adiantamentos pontuais, em virtude 

das condições de trânsito. 

 

Artigo 11º - ALIMENTAÇÃO 

1. Os Encarregados de Educação devem comunicar à Secretaria do Externato da intenção de usufruir 

da alimentação, bem como a desistência da mesma. 

2. A alimentação do mês é debitada no mês seguinte. Os mapas são elaborados do dia 25 de cada mês 

ao dia 24 do mês seguinte. 

3. Qualquer recomendação sobre alergias alimentares deverá ser comprovada por atestado médico. 

4. A ementa mensal está disponível no site do Externato. 

5. As festas de aniversário são celebradas com os colegas da sala e a respetiva educadora, não sendo 

permitida a presença de profissionais de animação. 
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CAPITULO II 

 

Artigo 12º - DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS 

Os alunos são responsáveis, em termos adequados à sua idade e capacidade de discernimento, pelos 

direitos e deveres que lhe são conferidos no âmbito do sistema educativo, bem como contribuírem para 

garantir que os demais membros da comunidade educativa e da escola os mesmos direitos que a si próprio 

são conferidos, em especial respeitando ativamente o exercício pelos demais alunos o direito à educação. 

Os deveres do Externato Pica-Pau: 

1. O Externato obriga-se a disponibilizar os meios humanos e físicos que otimizem os objetivos 

primordiais na educação da criança, dispondo para o efeito, de pessoal qualificado e assegurando 

os cuidados de higiene e alimentação adequados. 

2. Propõe-se, colaborar com os Encarregados de Educação, através dum diálogo constante e de 

atividades que proporcionem o intercâmbio de saberes contribuindo assim para o desenvolvimento 

integral dos alunos enquanto indivíduos, cidadãos do mundo.  

Os deveres dos Encarregados de Educação: 

1. Os Encarregados de Educação comprometem-se a cumprir as normas estabelecidas no presente 

Regulamento Interno e em todas as diretivas que vierem a ser estabelecidas com vista ao bom 

funcionamento do Externato.  

O aluno tem direito a: 

1. Ter acesso a uma educação de qualidade, que permita a realização de aprendizagens bem-

sucedidas, bem como ao desenvolvimento integral da sua personalidade. 

2. Usufrutuar do ambiente e do Projeto Educativo para o seu pleno desenvolvimento físico, 

intelectual, moral, cultural e cívico, para a formação da sua personalidade. 

3. Usufruir de um horário letivo adequado ao ano frequentado, bem como a uma planificação 

equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares. 

4. Beneficiar de atividades e medidas de apoio específicas, quando necessário, e de acordo com a 

capacidade de resposta do Externato. 

5. Organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de tempos livre. 

6. Beneficiar de seguro escolar em caso de acidente no Externato. 
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7. Ser pronta e adequadamente assistido, em caso de acidente ou doença súbita, ocorridos no âmbito 

das atividades escolares e sempre que comunicado ao pessoal docente e/ou não docente. 

8. Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitadas a sua integridade física e moral. 

9. Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes no seu processo 

individual de natureza pessoal ou familiar. 

10. Ter uma escola em que todas as instalações, incluindo os espaços exteriores se mantenham em 

perfeito estado de limpeza, acolhedoras e funcionais. 

11. Participar no processo de avaliação, através dos mecanismos de auto e heteroavaliação. 

O aluno tem o dever de: 

1. Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das 

atividades escolares. 

2. Participar nas atividades educativas ou formativas existentes no Externato. 

3. Seguir as orientações dos educadores/ professores, relativas ao seu processo 

ensino/aprendizagem. 

4. Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade. 

5. Prestar auxílio aos seus pares, de acordo com as circunstâncias e possibilidades. 

6. No horário de receção e entrega de alunos, não podem permanecer no hall do Externato a menos 

que seja a sua vez de sair. 

7. Diariamente fazer-se acompanhar da caderneta. 

8. Comportar-se de forma justa e adequada, evitando conflitos com os seus pares e evitar 

brincadeiras violentas. 

9. Utilizar as casas de banho deixando-as limpas e arrumadas. 

10. Usar, obrigatoriamente e diariamente, fardamento do Externato Pica-Pau. 

 

Artigo 14º - DISCIPLINA 

A disciplina no Externato Pica-Pau rege-se pelo assumir na plenitude do seu Projeto Educativo e 

Regulamento Interno. Pretende-se assegurar o cumprimento das normas de funcionamento e a expressão 

dos direitos e deveres de cada um, que constituem a base da educação para os valores, a construção de 

uma cidadania responsável e o respeito pelo outro. 
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Artigo 15º - PAPEL DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Aos Pais e Encarregados de Educação incube, para além das suas obrigações legais, uma especial 

responsabilidade, inerente ao seu poder – dever de dirigirem a educação dos seus filhos e educandos, no 

interesse deles, e de promoverem ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos mesmos. 

Compete aos Pais/Encarregados de Educação: 

a) Acompanhar ativamente a vida Escolar do seu educando; 

b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola; 

c) Cooperar com os educadores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial quando para 

tal forem solicitados; 

d) Contribuir para a prevenção da disciplina na escola; 

e) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais responsabilidades desta, 

em especial, informando-se e informando sobre todas as matérias relevantes no processo 

educativo dos seus educandos; 

f) Tratar com respeito e correção todos os elementos da comunidade escolar, expondo as suas 

opiniões e juízos críticos de forma cordial; 

g) Conhecer o estatuto do aluno bem como o Regulamento Interno do Externato Pica-Pau; 

 

CAPITULO III 

Artigo 16º - AVALIAÇÃO 

A avaliação dos alunos, enquanto parte integrante do processo ensino/aprendizagem constitui um 

instrumento regulador das aprendizagens, orientadora do percurso escolar e certificador das aquisições 

realizadas pelo aluno ao longo do ensino pré-Escolar. 

 

 “A avaliação realizada com as crianças é uma atividade educativa, constituindo também uma base de 

avaliação para o educador. A sua reflexão, a partir dos efeitos que vai observando, possibilita-lhe 

estabelecer a progressão das aprendizagens a desenvolver com cada criança.” (ibidem) 

 

Neste sentido, tomamos a criança como competente na sua própria avaliação, proporcionando momentos 

e instrumentos para a sua própria autoavaliação, permitindo-lhe a tomada de consciência das suas 

dificuldades e progressos: 
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 Listas de Verificação 

 Atividades diárias 

 Portfólios 

 Observação, diálogo e questionamento 

 

Deste modo, procuramos “tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, de modo a que vá tomando 

consciência do que já conseguiu e das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando.” 

(Procedimentos e práticas organizativas e pedagógicas na avaliação na educação pré-escolar, Direcção-

Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, Ministério da Educação)  

 

Artigo 17º - FINALIDADES DA AVALIAÇÃO 

A avaliação pressupõe: 

a) Apoiar o processo educativo de modo a sustentar o sucesso de todos os alunos (convergindo em 

possíveis mutações ao Projeto Curricular de escola e de turma); 

b) Certificar as diversas aprendizagens e competências adquiridas pelo aluno ao longo do ensino pré-

escolar 

c) Contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo. 

 

Artigo 18º - SITUAÇÕES ESPECIAIS DE AVALIAÇÃO 

Os alunos com necessidades educativas especiais, abrangidos pelo Decreto- Lei 3/2008, serão avaliados de 

acordo com os critérios, modalidades e condições especiais de avaliação expressos nos seus programas 

educativos e no projeto curricular de turma a que pertencem. 

 

Artigo 19º - SERVIÇO DE PSICOLOGIA 

1. O Externato Pica-Pau beneficia de um Serviço de Psicologia que oferece uma estrutura de apoio, 

orientação e promoção do desenvolvimento, adaptação e sucesso escolar dos alunos. 

2. O Serviço de Psicologia realiza a avaliação dos alunos e analisa as necessidades de beneficiarem 

deste apoio, trabalhando em articulação com a equipa pedagógica. 

3. O preçário referente a este serviço varia com o tipo de apoio prestado e é previamente 

comunicado ao Encarregado de Educação. 

 


