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Artigo 1º 

 

Âmbito e Objetivos 
 

O Regulamento Interno da Escola da Terra nasce como um acordo de convivência entre toda a 
comunidade escolar, de modo a que se estabeleça uma estrutura funcional, dinâmica e 
disciplinada ao dispor do conhecimento geral. 

 
Após cada ano letivo haverá uma reflexão por parte da Direção da escola e dela poderão 

surgir alterações a este regulamento, caso se verifique essa necessidade. 

 
São objetivos gerais da Escola da Terra: 

 

a) Ser um espaço educacional alternativo para a comunidade local e proporcionar aos 
membros da comunidade escolar o acesso ao currículo de Pedagogia Waldorf; 

 
b) Contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade onde a auto-educação funcione 
como instrumento de ensino, contribuindo para o desenvolvimento da autoconsciência dessa 
comunidade e para que dela possam brotar seres humanos criativos e transformadores do 
mundo; 

 
c) Dar oportunidade à disposição natural da criança para aprender, que ela possa encontrar 
ressonância no exemplo do adulto, enquanto ser humano digno, que age a partir de princípios 
éticos e morais; 

 
d) Promover a participação de pais, professores, colaboradores e alunos na comunidade 
escolar, através de encontros, celebrações e outras tarefas específicas. 
 

 
Artigo 2º 

 

Apresentação 
 

A Escola fica situada na antiga Escola Básica da Azóia, na Rua da Igreja, freguesia de Colares, 
em Sintra, Portugal. 

 
Funciona do 1º ao 4º ano do 1º ciclo, com uma lotação máxima de 45 crianças. 

 
A Escola da Terra é formada por: Direção, Conselho Pedagógico, Corpo Docente, Pessoal Não 
Docente e Voluntários. 

 
História 

 
A nossa história começou no ano 2008 com a dedicação e trabalho de um grupo de pais e a 
visão de um grupo pedagógico que, em conjunto, se empenharam em fazer acontecer uma 



2019-2020 

 

escola que tivesse como pilar a Pedagogia Waldorf. 

 
A Pedagogia Waldorf esforça-se por atender às dimensões física, emocional e intelectual da 
criança em desenvolvimento, integrando as atividades artísticas e as artes do movimento em 
todo o currículo, construindo uma educação equilibrada e integral que visa promover nas 
crianças um sentimento de reverência e respeito pela vida. 

 
Como figura legal, criámos uma associação sem fins lucrativos, a AWS - Associação Waldorf de 
Sintra - que, em conjunto com o Conselho Pedagógico, passou a assumir a direção do projeto. 

 
Em 2008 abrimos portas com dois grupos de 1º, 2º e 3º Anos. 

 
Acreditamos no ensino do respeito pela natureza, na importância educacional e ambiental de 
uma alimentação biológica e saudável, na utilização de materiais orgânicos e recicláveis como 
instrumentos pedagógicos e na criação de espaços físicos ambientalmente conscientes. 

 
Artigo 3º 

 

Direção/Conselho Pedagógico e Corpo Docente 
 

Direção 

 
A Direção da Escola da Terra é o órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira e 
tem íntima ligação com a Direção da Associação Waldorf de Sintra. É constituída por 
representantes de pais e do conselho pedagógico. 

 

As competências da Direção são: 

 
- Orientar a integridade antroposófica da escola; 
- Elaborar as normas que regulamentam a escola; 
- Atender às necessidades da escola e dos seus integrantes; 
- Responder pelas instalações e sua manutenção; 

- Remuneração dos que prestam serviços à instituição; 
- Fazer contactos institucionais com as várias entidades; 
- Organização administrativa dos processos de alunos; 
- Organização de eventos, seminários e conferências; 
- Cooperação ativa entre as diferentes escolas, os diferentes grupos e comissões de trabalho. 

 

Os pais podem recorrer à direcção para o esclarecimento de quaisquer assuntos 
administrativos. 

 
Conselho Pedagógico 

 
O Conselho Pedagógico é constituído pelos professores titulares. A sua função é a de gerir todos 
os assuntos pedagógicos, manter a chama da Antroposofia acesa e fazer chegar a Pedagogia 
Waldorf aos outros professores e ao grupo de pais. 

 
O trabalho coletivo da equipa pedagógica ocorre nas reuniões semanais.  Este grupo delibera e 
decide a respeito de todos os assuntos pedagógicos da escola. Todos os elementos da Equipa 
Pedagógica são professores de turma na escola e têm formação de educadores e/ou 
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professores em Pedagogia Waldorf. 

 
Os pais e alunos podem recorrer a este grupo de trabalho a fim de esclarecer questões 
pedagógicas. 

 
Corpo Docente: 

 
O corpo docente é constituído pelos professores titulares, auxiliares pedagógicos e pelos 
professores de especialidade (matérias específicas do currículo). 

 
O corpo docente reúne-se periodicamente, o que possibilita o trabalho pedagógico comum, o 
estímulo de pesquisas individuais e o aperfeiçoamento profissional dos professores, bem como 
a troca de informações e o acompanhamento e apoio mútuos. 

 

 
Artigo 4º 

 

Funcionamento 
 

1- A Escola da Terra funciona de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 17:00. O Horário letivo é 
das 9:00 às 16:30, excepto às quintas-feiras em que não haverá aulas da parte da tarde pelo 
que os alunos deverão ser recolhidos até às 14h.   

• Após o horário de saída será cobrada uma coima de 15€ por cada 30 minutos. 

 
2- A Escola da Terra encerra durante as férias escolares de acordo com o calendário oficial para 

o 1º ciclo e o mesmo será anunciado antes do inicio de cada ano lectivo. 

 
3- A Direção da Escola da Terra reserva-se o direito de encerrar caso ocorram situações 
imprevistas que afetem as condições mínimas de logística, saúde, higiene e segurança, 
necessárias ao seu funcionamento. 

 
Artigo 5º 

 

Inscrições e Matrículas 
 

1- A Matrícula só é considerada válida e a vaga reservada com o pagamento da inscrição ou 
reinscrição e a entrega dos seguintes documentos: 

• Ficha de inscrição Ano Letivo 2019/2020 totalmente preenchida; 
• Declaração de aceitação do regulamento interno; 
• Fotocópia do cartão de cidadão da criança (caso não tenha cartão de cidadão, 
fotocópia do documento de identificação e do cartão de contribuinte); 
• Fotocópia do cartão de cidadão dos pais (caso não tenham cartão de cidadão, 
fotocópia do documento de identificação e do cartão de contribuinte); 
• Fotocópia do boletim de vacinas ou declaração de não vacinação assinada pelos 
pais; 
• Entrega de 4 fotografias atuais da criança (tipo passe). 

 

 
2- As inscrições decorrem nas instalações da Escola da Terra,  às segundas e terças-feiras, 
entre 11 de Março e 2 de Abril de 2019; 



2019-2020 

 

 

3- A renovação de matrícula deverá ser feita até 2 de Abril, de modo a garantir a vaga no ano 
letivo seguinte; 

 
4- A matrícula ou a sua renovação dão lugar ao pagamento da importância de 200€ ou 50€, 
respectivamente; 

 
5- A quantia referente à matrícula ou renovação da matrícula não é reembolsável. 

 
Artigo 6º 

 

Admissão de crianças 
 

1-São condições de admissão das crianças: 

 
a) Idade e maturidade da criança para o ano a que se propõe, sujeita a uma apreciação do 

Conselho Pedagógico; 

 
b) A aceitação das normas de funcionamento entregues aos pais ou encarregados de educação 
no ato da matrícula ou renovação; 

 
c) É atribuída uma bolsa anual a crianças que estejam inscritas na Escola há pelo menos um 
ano. A candidatura decorre no mesmo prazo das inscrições e está sujeita à avaliação pela 
Direção da Escola. 

 
 

Artigo 7º 

 

Mensalidade 
 

1- O pagamento da anuidade poderá ser feito em duas modalidades: 
Mensal: 320€ (de setembro de 2019 a junho de 2020) 

 Anual: 3040€ (até 8 de Setembro de 2019) - Esta modalidade tem 5% de desconto. 
 
2- A mensalidade abrange o horário letivo, de segunda a sexta-feira. 
 
3- O pagamento das mensalidades, efetua-se até dia 8 do mês a que se refere, devendo o 
mesmo ser efetuado por transferência bancária para o IBAN que se segue, ou em dinheiro 
pago aos serviços administrativos da escola. 

 
IBAN PT50 0018 0008 0570 5370 0208 1 (Banco Santander) 

BIC/SWIFT: TOTAPTPL 
 

4- O não cumprimento do ponto anterior implica um acréscimo de 10% na mensalidade desse 
mês. 

 
5- Por motivos de organização e segurança, no caso dos pagamentos efetuados por 
transferência, o comprovativo e respectiva identificação da criança deve ser enviado para 
escolaterracontas@gmail.com. 

 
6- O não pagamento da mensalidade relativa a um mês, sem justificação, poderá pôr em causa 
a permanência da criança na Escola. 

mailto:escolaterracontas@gmail.com
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7- A Escola tem um desconto opcional para famílias com dois ou mais filhos a frequentar a 
Escola. 

 

• De 35%, no caso do segundo filho. Paga: 208€ 
• De 50%, no caso do terceiro filho. Paga: 160€ 

 
8- A falta de comparência da criança na Escola não dá direito a qualquer tipo de reembolso. 

 
9- Os valores da mensalidade serão revistos anualmente, podendo ser sujeitos a uma 
atualização. 

 

 
Artigo 8º 

 

Material Escolar 
 

1. O material escolar pertencente a cada aluno é obtido pelos pais através da Escola, sendo 
os pagamentos efetuados no ato de inscrição ou renovação da matrícula no valor de 130€. 
Este valor é revisto anualmente e pode ser atualizado. 

2. O material escolar entende-se pelo material exigido pela Escola, sendo que outro material 
extraordinário poderá ser sugerido e deixado ao critério de cada pai a sua compra. 

3. O material escolar depende do ano em que a criança se encontra e inclui, entre outros: 
• cadernos; 
• blocos de cera; 
• lápis de cera; 
• lápis de cor; 
• canetas; 

• material de pintura (papel de aguarela, aguarelas e pincéis); 
• material de modelagem (cera de abelha, barro); 
• material de trabalhos manuais (lãs, agulhas de tricô e croché, feltros, material de 

costura); 
• material de talha e carpintaria (madeiras, canivetes, lixas); 

4. A flauta pedida pela escola deve ser adquirida pelos pais sendo que os modelos devem ser os 
seguintes: 

a. 1º e 2º anos: Flauta pentatónica CHOROI 
b. A partir do 3º ano: Yamaha YRS 312 B III  

 
Artigo 9º 

 

Desistências 
 

1- A desistência da frequência da Escola da Terra, durante o ano letivo, apenas se tornará 
efetiva quando comunicada por escrito à Direção com, pelo menos, 30 dias de antecedência, 
mantendo-se até esse momento todas as obrigações decorrentes da matrícula e inscrição. 

 
2- É obrigatória a liquidação integral do mês em que a saída da criança se concretiza. 
 
3- O encarregado de educação deve proceder à transferência da criança com a maior brevidade 

possível. 
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Artigo 10º 

 

Frequência 
 

1- No início de cada ano letivo os Encarregados de Educação deverão ter um encontro com a 
Equipa Pedagógica para que sejam transmitidos os elementos essenciais para o seu melhor e 
mais atual conhecimento, de forma a facilitar a integração e vivência da criança na Escola da 

Terra. 
 

2- As crianças deverão vir vestidas com roupas confortáveis (sem que haja a preocupação de 
estragar ou sujar). 

 
3- A Escola não se responsabiliza pelo desaparecimento e danos de bens pessoais de que a 
criança seja portadora. 

 
4- A criança não pode trazer brinquedos ou outros materiais como telemóveis, que não 
tenham sido previamente autorizados pela Escola. 

 
Artigo 11º 

 

Acolhimento e entrega das crianças 
 

1- As crianças são acolhidas a partir das 8:30h. 

 
2- As crianças só saem da Escola da Terra com outras pessoas que não os pais ou 
encarregados de educação, se o professor ou outro responsável for avisado antecipadamente. 

 
3- A criança só poderá sair da escola sem acompanhamento, após autorização preenchida e 
assinada pelo encarregado de educação entregue previamente na escola. 

 

 
Artigo 12º 

 

Faltas e Assiduidade 
 

1- A Falta é a ausência de um aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência obrigatória 
ou facultativa. 

 
2- Existe uma tolerância de 10 (dez) minutos no primeiro tempo da manhã que não deve ser 
tomada como uma regra, só devendo ser utilizada em casos de exceção. Se a criança chega, 
sistematicamente, dentro do horário de tolerância, será marcada a respetiva falta de atraso. 
Apela-se portanto, à colaboração e respeito das Famílias no que respeita à pontualidade. Não 
se cumprindo o horário de chegada sem aviso prévio, a criança, acompanhada pelo familiar 
que a trouxe, terá que bater à porta da sala e esperar que o professor abra. 

 

3- Justificação de faltas - As justificações das faltas de atraso são aceites. No entanto, os 
atrasos interferem na aprendizagem do aluno e pesam negativamente na sua aprendizagem. 

 
•  As faltas dos alunos devem sempre ser justificadas pelo Encarregado de Educação 

através de impresso próprio que está na posse dos responsáveis de sala, 
acompanhado pelos elementos comprovativos adicionais entendidos como 
necessários à justificação da falta. 

• O pedido de justificação da falta terá de ser entregue ao Professor titular de classe 
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até ao 3º dia útil subsequente à verificação da mesma. 
 

• Faltas Injustificadas - São consideradas injustificadas as faltas que não tenham sido 
objeto de justificação, aquelas cuja justificação não tenha sido aceite e/ou 
apresentada fora do prazo.  

 

• As faltas injustificadas não podem exceder 10 dias, seguidos ou interpolados. 
(Estatuto do Aluno – Lei nº51/2012, de 5 de setembro). 

 
4- Sempre que uma criança tenha de se ausentar antes do final das atividades pedagógicas, 
não é permitida a quem a venha recolher, a permanência no local onde essa atividade decorre. 

 
Artigo 13º 

 

Avaliação 
 

1 - A avaliação é entendida como um processo integrado no ciclo de ensino e aprendizagem, 
incluindo um conjunto de procedimentos que, para além da certificação, inclui uma estratégia 
de apoio e promoção das aprendizagens, crescimento e desenvolvimento da criança em todos 
os âmbitos. 

 
2 - No final de cada período o professor titular elabora, conjuntamente com os professores de 
especialidade o Boletim Individual de cada criança. Nesta ficha constará a observação global da 
criança e das suas aprendizagens à luz da visão Antroposófica do Ser Humano. 

 
Artigo 14º 

 
Saúde 

 
1- Quando a criança necessitar de medicação durante o período de permanência na Escola, os 
pais devem entregar ao professor titular de classe os medicamentos acompanhados da 
respetiva prescrição médica, ou, em caso de falta desta, informar por escrito dos horários em 
que os mesmos serão administrados e a sua quantidade, assinando o termo de 
responsabilidade que lhe for apresentado. 

 
2- Os medicamentos devem estar identificados com o nome da criança. 

 
3- A Escola deve informar os Encarregados de Educação, e vice-versa, de qualquer alteração 
física da criança. 

 
4- Não é permitida a entrada na Escola de crianças que apresentem sintomas de doença. 

 
5- Quando, na Escola, for detetado algum sintoma de uma possível doença, os pais serão 
avisados para recolher a criança no menor espaço de tempo. 

 
6- No caso de contrair alguma doença infetocontagiosa (conforme o D.L. 229/94 de 13/09), a 
criança não pode frequentar a Escola da Terra durante o período que o médico considerar 
necessário ao seu restabelecimento, comprovando com declaração que está novamente apta a 
regressar às atividades. 

 
7- Sempre que a criança não compareça por motivo de doença e por um período superior a 
três dias, devem os pais apresentar declaração médica logo que o seu regresso seja possível. 

 

8- Em caso de acidente, serão tomadas todas as providências para que a criança seja de 
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imediato observada por Instituições de Saúde (Hospital ou Centro de Saúde). Os Encarregados 
de Educação serão de imediato avisados e chamados, devendo comparecer no local onde a 
criança estiver a ser assistida. 

 
Artigo 15º 

 

Alimentação 
 

1- A alimentação na Escola é ovo-lacto-vegetariana. 
 

2- Os lanches da manhã, da tarde e almoço são inteiramente da responsabilidade dos 
Encarregados de Educação. 

 
3- No dia do aniversário da criança, os pais podem combinar com o professor titular de classe 
e trazer um bolo de anos. Para evitar intoxicações alimentares e alérgicas, os bolos devem ser 
preferencialmente caseiros. 

 
4- As crianças não devem trazer refrigerantes nem alimentos processados, com muito açúcar. 

 
Artigo 16º 

 

Direitos das Crianças 
 

1. As Crianças têm direito a: 

 
a) Encontrar no espaço físico e humano da Escola da Terra, as condições indispensáveis ao 

desenvolvimento harmonioso, físico, afetivo, mental e espiritual de cada nível etário, com 
base no respeito pelas necessidades individuais. 

 
b) Serem acolhidas na sua forma de estar, com atenção compreensiva por todos os adultos 

que com elas convivam. 
 

c) Usufruir da vivência dos espaços onde decorrem as suas atividades, sem interferências de 
pessoas estranhas a essas atividades. 

 
d) Ser tratadas com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa, não 

podendo, em caso algum, ser discriminadas em razão da origem étnica, saúde, sexo, 
orientação sexual, idade, identidade de género, condição económica, cultural ou social ou 
convicções políticas, ideológicas, filosóficas ou religiosas; 

 

e) Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em 
condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso; 

 
f) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a assiduidade e o esforço no 

trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 
 

g) Ver reconhecido o empenhamento em ações meritórias, designadamente o voluntariado 
em favor da comunidade em que estão inseridas ou da sociedade em geral, praticadas na 
escola ou fora dela, e ser estimuladas nesse sentido; 

 

h) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma 
planificação equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares, nomeadamente as 
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que contribuem para o desenvolvimento cultural da comunidade; 
 

i) Beneficiar, no âmbito dos serviços de ação social escolar, de um sistema de apoios que 
lhes permitam superar ou compensar as carências do tipo sociofamiliar, económico ou 
cultural que dificultem o acesso à escola ou o processo de ensino; 

 
j) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e moral; 

 
k) Ser assistidas, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, 

ocorrido ou manifestada no decorrer das atividades escolares; 
l) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu 

processo individual, de natureza pessoal ou familiar; 
 

m) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvidas pelos 
professores, diretores de turma e órgãos de administração e gestão da escola em todos os 
assuntos que justificadamente forem do seu interesse; 

 
n) Participar as demais atividades da escola, nos termos da lei e do respetivo regulamento 

interno; 
 

o) Beneficiar de medidas, a definir pela escola, adequadas à recuperação da aprendizagem 
nas situações de ausência devidamente justificada às atividades escolares. 

 

 
Artigo 17º 

 

Deveres dos alunos 
 

1. O Aluno tem o dever de: 
 

a) Estudar, aplicando -se de forma adequada à sua idade, necessidades educativas e ao ano de 
escolaridade que frequenta, na sua educação e formação integral; 

 
b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das 
atividades escolares; 

 
c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino; 

 
d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa, não podendo, 
em caso algum, ser discriminador em razão da origem étnica, saúde, sexo, orientação sexual, 
idade, identidade de género, condição económica, cultural ou social, ou convicções políticas, 
ideológicas, filosóficas ou religiosas; 

 

e) Respeitar a autoridade e as instruções dos professores e do pessoal não docente; 
 

f) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de 
todos os alunos; 

 
g) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como nas 
demais actividades organizativas que requeiram a participação dos alunos; 

 

h) Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade educativa, 
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não praticando quaisquer atos, designadamente violentos, independentemente do local ou 
dos meios utilizados, que atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos 
professores, pessoal não docente e alunos; 

 

i) Prestar auxílio e assistência aos restantes membros da comunidade educativa, de acordo 
com as circunstâncias de perigo para a integridade física e psicológica dos mesmos; 

 
j) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e 
espaços verdes da escola, fazendo uso correto dos mesmos; 

 
k) Respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da comunidade educativa; 

 

l) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de 
educação ou da direção da escola; 

 
m) Não utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente, telemóveis, 
equipamentos, programas ou aplicações informáticas, em toda a escola; 

 
n) Não captar sons ou imagens, designadamente, de atividades letivas e não letivas, sem 
autorização prévia dos professores, dos responsáveis pela direção da escola ou supervisão dos 
trabalhos ou atividades em curso, bem como, quando for o caso, de qualquer membro da 
comunidade escolar ou educativa cuja imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar 
registada; 

 
o) Não difundir, na escola ou fora dela, nomeadamente, via Internet ou através de outros 
meios de comunicação, sons ou imagens captados nos momentos letivos e não letivos, sem 
autorização do diretor da escola; 

 
p) Respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual; 

 
q) Apresentar-se com vestuário que se revele adequado, em função da idade, à dignidade do 
espaço e à especificidade das atividades escolares, no respeito pelas regras estabelecidas na 
escola; 

 

r) Reparar os danos por si causados a qualquer membro da comunidade educativa ou em 
equipamentos ou instalações da escola ou outras onde decorram quaisquer actividades 
decorrentes da vida escolar e, não sendo possível ou suficiente a reparação, indemnizar os 
lesados relativamente aos prejuízos causados. 

 

Artigo 18º 

 
Direitos e deveres dos encarregados de educação 

 
1. São direitos e deveres dos Pais/Encarregados de Educação: 

 

a) Participar e colaborar ativa e responsavelmente na educação dos seus filhos, em 
complementaridade com o Projeto Educativo da escola; 

 
b) Ser informados de algo fora do normal que aconteça com os seus filhos/educandos; 

 
c) Participar nas reuniões para análise do processo educativo dos seus filhos/educandos; 
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d) Solicitar reuniões individuais com o Professor titular, quando considerarem importante; 

 
e) Participar em reuniões gerais para debater questões de funcionamento, convocadas quer 
pela equipa pedagógica quer pela direção da escola; 

 
f) Colaborar, sempre que possível, com a equipa pedagógica e com a direção da Escola da 
Terra na concretização de: 

 
• celebrações das épocas festivas, ao longo do ano; 
• participação nas atividades desenvolvidas; 
• ações de manutenção e limpeza da Escola. 

 
Artigo 19º 

 

Direitos e deveres dos professores 
 

1. São direitos e deveres dos Professores: 

 
a) Os professores deverão ser assíduos e pontuais; 

 
b) Aquando da ausência do Professor titular de classe, este deverá avisar com a maior 
antecedência possível o conselho pedagógico para que este possa tomar as medidas 
necessárias; 

 
c) Aquando da ausência de um Professor das aulas de especialidade, este deverá com a devida 
antecedência avisar a escola. A escola responsabiliza-se pelas atividades de substituição. 

 
d) Sempre que considere necessário, o Professor titular de classe convocará reuniões 
individuais com os Pais/Encarregados de Educação, para debater questões que considere 
pertinentes, avisando previamente o conselho pedagógico. 

 
e) Sempre que se achar conveniente poderá estar presente um membro da Direção nessas 
reuniões. 

 
g) Os Professores têm direito a participar em ações de formação que o conselho pedagógico 
considerar relevantes para enriquecimento do exercício das suas funções. 

 
h) O Professor titular de classe deverá participar nas reuniões semanais da equipa pedagógica. 

 
i) Os Professores de especialidade deverão participar nas reuniões semanais da equipa 
pedagógica. 

 
j) As faltas devem ser justificadas num prazo de quinze dias e devem ser entregues na escola. 

 
Artigo 20º 

 

Disposições finais 
 

1- Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção da Escola da Terra, 
sempre que necessário. 
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2- O incumprimento das disposições deste regulamento por parte dos pais/encarregados de 
educação poderá ser sancionado com anulação da inscrição da criança. 

 
3- Este regulamento será revisto anualmente pela Direção e pela Equipa pedagógica. 

 
 
 
 
 
 
 

Declaro que tomei conhecimento do Regulamento Interno da Escola da Terra para o ano letivo 
2019/2020. 

 
Mais declaro que aceito as normas nele constantes. 

 
 

Nome da criança: 
 

Data: 
 

Assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação: 


