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Biografia 
 
A Escola da Terra germinou de um impulso de pais que tinha participado anteriormente na 

criação de um Jardim de infância Waldorf dos seus filhos. 

Quando estas crianças se encontravam prontas, como “meninos do sol”, para assumir um 

novo desafio de ingressar na escola primária, os seus pais movimentaram-se para encontrar 

outros pais interessados nesta pedagogia e um grupo pedagógico que ajudasse a trazer alma 

a este movimento. 

 

Unidos a um professor e apoiados por uma comunidade antroposófica (médico, euritmista, 

membros da sociedade antroposófica e do curso de formação de pedagogia waldorf), a 

Escola da Terra abriu as suas portas no ano de 2008, com um grupo de 12 crianças do 1º ao 

3º ano. 

Formou-se então a Associação Waldorf de Sintra, que deu corpo e abrigo legal à Escola da 

Terra e também a um curso de Design de Permacultura que permitiu suportar 

financeiramente os custos iniciais. Foi também graças ao calor de doações tanto em trabalho 

como em dinheiro, que a escola se pode desenvolver. 

 

A Direção da Associação Waldorf de Sintra é composta por representantes de professores, 

de pais e de membros ativos na Antroposofia e zela pelos interesses e desenvolvimento 

económico e legal da escola inspirada pela trimembração social de Rudolf Steiner. 

 

Ao longo dos anos, com o maravilhoso contributo de pais e professores de mãos dadas, 

construíram-se salas de aulas, mobiliário, materiais didáticos, jardins e acima de tudo uma 

comunidade amorosa focada no desenvolvimento integral e saudável das crianças. 

 

O Currículo Waldorf oferecido pela escola em língua portuguesa foi ganhando contornos 

cada vez mais nítidos com o trabalho árduo dos professores e com o impulso vivo das 

crianças. 

 

Ao longo dos anos e com o crescimento dos alunos, foi crescendo também a equipa 

pedagógica formada por professores de classe (professores titulares) e por professores de 

especialidades como música, trabalhos manuais, bothmer, euritmia, línguas estrangeiras, 

circo e teatro. 

 

No ano de 2014, a Escola da Terra mudou-se para a antiga Escola Primária da Azóia, Colares, 

onde continuamos até ao momento. 

 

A Escola da Terra é co-fundadora da APEPW - Associação Portuguesa de Escolas com 

Pedagogia Waldorf, que apresentou junto do Ministério da Educação um documento - 

Oferta Educativa Currículo Waldorf - criado por todas as escolas e jardins de infância em 

Portugal, com objectivo de ver o currículo da Pedagogia Waldorf reconhecido na integra e 

uniformizando um currículo waldorf português adequado ao nosso tempo e à nossa cultura.  
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DIREÇÃO DA ESCOLA: 

Pedro Valdoleiros - Representante da Direção da Associação Waldorf de Sintra e fundador 

da Escola da Terra 

Rita Seixas - Professora de Classe e fundadora da Escola da Terra 

Vera Mendonça - Professora de Classe desde 2010 

Ana Estêvão - Professora de Classe desde 2014 

Um Representante de Pais, cargo rotativo e a convite da Direção 

 

 

CORPO DOCENTE: 

Professores Titulares : 

Rita Seixas - Professora de Classe desde 2008  

Vera Mendonça - Professora de Classe desde 2008 

Filipa Rosado - Professora de Classe desde 2011 

Ana Estêvão - Professora de Classe desde 2014 

Diogo Morgado - Professor de Classe desde 2016 

Maria Seixas - Professora de Classe desde 2017 

 

Professores de Aulas Complementares :  

Mariana Amorim - Trabalhos manuais  

Fátima Mourinha - Música  

Ana Estêvão - Teatro 

Cindy van der Zanden- Alemão  

Daniela Melo- Inglês 

 

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. 

 
Após a leitura integral deste documento, os pais devem assinar a Declaração de Aceitação do 
Regulamento Interno aquando das matrículas dos seus filhos. 
 
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 
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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) Proporcionar um espaço físico ambientalmente consciente, respeitando a natureza, 
promovendo uma alimentação biológica e saudável e utilizando materiais orgânicos e 
recicláveis como instrumentos pedagógicos; 

 
e) 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, Grupo Pedagógico, Corpo Docente, Pessoal Não 
Docente e Voluntários.  
 

 

 
Artigo 3º 

 

Direção, Grupo Pedagógico e Corpo Docente 
 

Direção 

 
 A entidade legal que representa a Escola da Terra é a Associação Waldorf de Sintra (AWS). 
No entanto, a Escola da Terra tem uma direção autónoma que é o órgão deliberativo em 
matéria administrativo-financeira. É constituída por um representante de pais escolhido 
anualmente pela Direção, representantes do Grupo Pedagógico e um representante da 
direção da Associação Waldorf de Sintra.  

 

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; 

- Remunerar os que prestam serviços à instituição; 

- Fazer contactos institucionais com as várias entidades; 

- Organizar administrativamente os processos dos alunos; 
- Organizar eventos, seminários e conferências; 
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- Cooperar ativamente com outras iniciativas como escolas ou outros grupos de trabalho. 
 

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

 
Grupo Pedagógico 

 
O Grupo 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 têm formação em Pedagogia Waldorf. 

 
Os pais e alunos podem recorrer ao Grupo Pedagógico para esclarecer questões pedagógicas. 

 
Corpo Docente 

 
O corpo docente é constituído pelos professores titulares, auxiliares pedagógicos e pelos 
professores complementares (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 que encerra às 14h30.   

Após o horário de saída será cobrada uma coima de 15€ por cada 30 minutos (0,50€ por 
minuto). 
Em dias de celebração, o horário pode ser alterado, sendo comunicado com a devida 
antecedência. 
 
2- A Escola da Terra encerra durante as férias escolares de acordo com o calendário anual 
enviado em julho.  

 
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. 
 
4- Em caso de ser decretado pela tutela o encerramento da escola e consequente  
necessidade  de prosseguir o ano letivo com ensino à distância, devem os professores 
garantir que os conteúdos cheguem às crianças e os pais garantir que estas desenvolvam e 
entreguem as atividades propostas; de acordo com o plano elaborado para tal. 
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Artigo 5º 

 

Matrículas e Renovação de 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 2020/2021 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 2 fotografias atuais da criança (tipo passe). 

 

 
2- As Matrículas e renovações de Matrícula para o ano  letivo 2020-2021 decorrem entre 
20 de maio e 6 de junho. 

 

3- As primeiras matrículas têm um valor de 200€ e as renovações de matrícula têm o valor 
de 50€; 

 

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

5- Com o pagamento da matrícula, faz-se ou renova-se o seguro de acidentes escolares 
para o ano letivo seguinte. 

 
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 

Grupo Pedagógico; 
 

b) A aceitação do Regulamento Interno,  entregue aos pais ou encarregados de educação 
no ato da matrícula ou renovação; 
 

 2- As prioridades na admissão de novos alunos seguem os seguintes critérios:  
 a) Filhos de colaboradores  
 b) Irmãos de alunos da Escola da Terra  
 c) Crianças para o 1º ano 
 d) Crianças que venham de escolas Waldorf  
 e) Antiguidade na lista de espera 
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Artigo 7º 

 

Anuidade 
 

1- A anuidade da escola da terra tem o valor de 3500€. O pagamento da anuidade poderá 
ser feito em duas modalidades:  

• Mensal: 10 mensalidades 350€ (de setembro de 2020 a junho de 2021) 
• Anual: 3325€ (até 8 de Setembro de 2020) - Esta modalidade tem um desconto 

opcional de 5%, exceptuando os casos em que a anuidade é paga por uma 
entidade patronal. 

 
2- A anuidade 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 em dinheiro, pago aos serviços administrativos da escola; ou por 
transferência bancária para o IBAN que se segue: 

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

BIC/SWIFT: TOTAPTPL 
 
4- O não cumprimento do prazo do pagamento das mensalidades,  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. 

 
7- A Escola tem um desconto opcional para famílias com dois ou mais filhos a frequentar a 
Escola, excetuando os casos em que a mensalidade é paga por uma entidade patronal. 

 

• De 30%, no caso do segundo filho, passando a mensalidade para 245€ 
• De 50%, no caso do terceiro filho, passando a mensalidade para 175€ 

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

 
9- Existe uma bolsa, atribuída anualmente e de forma rotativa, a uma família que esteja a 

passar por dificuldades financeiras e que se candidate. É necessário que a criança em causa 
esteja matriculada na escola há pelo menos um ano. A candidatura decorre no mesmo 
prazo das inscrições e está sujeita à avaliação da Direção da Escola. Para a poder solicitar 
devem os interessados escrever um email para escolaterracontas@gmail.com, apresentar 
a declaração de IRS do ano anterior e uma exposição sobre o tema. 

 
10-  Os valores da anuidade são revistos anualmente, podendo ser sujeitos a uma 
atualização. 

 

 
Artigo 8º 
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Material Escolar 
 

1- O material escolar do aluno é comprado pelos pais através da Escola, sendo os 
pagamentos efetuados no ato de inscrição ou renovação da matrícula. O valor para 
este ano letivo será de 130€. Este valor é revisto anualmente e pode ser atualizado. 

 
2- O material escolar entende-se pelo material exigido pela Escola, sendo a sua gestão e 

substituição feita pelo professor titular, ao longo do ano letivo. Outro material 
extraordinário poderá ser sugerido e deixado ao critério de cada pai a sua compra. 

 
 

3- O material escolar, dependendo do ano escolar em que a criança se encontra, inclui: 
• cadernos; 
• material de escrita e desenho (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 entre outros); 

• material de talha e carpintaria (madeiras, canivetes, lixas); 
• material de desgaste para uso na escola (folhas, cartolinas, colas, tesouras, etc) 

 
 

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 ou da matrícula na Escola da Terra, durante ou antes do ano 
letivo, apenas se tornará efetiva quando comunicada por escrito à Direção com, pelo 
menos, 60 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. 
 

Artigo 10º 

 

Frequência 
 

1- As crianças deverão vir vestidas com roupas confortáveis (sem que haja a preocupação 
de estragar ou sujar). 
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2- A Escola não se responsabiliza pelo desaparecimento e danos de bens pessoais de que a 
criança seja portadora. 

 
3- 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 e devem ser entregues aos adultos 
responsáveis. 
 

2- Após o início das aulas, todos os Encarregados de Educação devem sair do edifício da 
Escola; 
 

3- A saída das crianças da escola deve ser sempre comunicada ao adulto responsável. 

 
4- As crianças só podem sair da Escola da Terra com outros adultos, além dos autorizados 
na Ficha de Inscrição, com uma autorização escrita do Encarregado de Educação.  
 
5- A partir do momento em que a criança é entregue ao adulto que a vem recolher, fica à 
sua inteira responsabilidade, mesmo estando no espaço da escola.  
 
6- As crianças só podem sair do portão da Escola acompanhadas pelos adultos responsáveis.  
 
7- A criança só poderá sair da escola, sem acompanhamento de um adulto, com uma 
autorização assinada pelo encarregado de educação, entregue previamente na escola. 
 

 

 
Artigo 12º 

 

Faltas e Assiduidade 
 

Ser pontual permite à criança criar um ritmo diário saudável, integrar-se harmoniosamente 
no grupo e cultivar o respeito pela comunidade que a acolhe.  
 
1- A Falta é a ausência de um aluno a uma aula ou a outra atividade de frequência 
obrigatória ou facultativa. 
 
2- As situações de falta ou atrasos devem ser comunicadas ao professor titular antes do 
início da aula. 

 
3- Após o encerramento do portão às 9h00 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 
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tolerância, será marcada a respetiva falta de atraso. Apela-se portanto, à colaboração das 
famílias no que respeita à pontualidade.  

 
4- Não se cumprindo o horário de chegada, a criança terá que esperar, acompanhada de 
um adulto, pela disponibilidade de um professor ou outro funcionário da Escola para abrir 
o portão. O mesmo voltará a abrir no intervalo. 

 
5- Sempre que uma criança tenha de se ausentar antes do final das atividades 
pedagógicas, o professor responsável deve ser avisado com a devida antecedência e a 
pessoa que a venha recolher deverá aguardar fora do edifício. 

 

Justificação de Faltas  
 

•  As faltas dos alunos devem ser 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 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, 
podendo pôr em risco a conclusão do ano letivo , de acordo com o Estatuto do 
Aluno (Lei nº51/2012, de 5 de setembro). 

 
 

Artigo 13º 

 

Avaliação 
 

1 - A avaliação da criança é um processo contínuo e dinâmico que é feito longo do ano 
letivo, através da observação do professor no seu dia-a-dia.  

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

 
Artigo 14º 

 
Saúde 

 
1- Não é permitida a entrada na Escola de crianças que apresentem pediculose; febre ou 
outros sintomas de doença;  
 
2- Quando, na Escola, for detetado algum sintoma de uma possível doença, os pais serão 
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avisados para recolher a criança o mais rapidamente possível. 

 
3- Quando a criança necessitar de medicação durante o período de permanência na Escola, os 
pais devem entregar ao professor titular os medicamentos, acompanhados da respetiva 
prescrição médica, ou, em caso de falta desta, informar por escrito dos horários e posologia 
do mesmo. Os medicamentos devem estar identificados com o nome da criança. 
 
4- A Escola informará os Encarregados de Educação caso haja alguma alteração física da 
criança. 

 
5- No caso de contrair alguma doença infectocontagiosa (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. 

 
6- 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. 

 

7- Em caso de acidente, serão tomadas todas as providências para que a criança seja de 
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. 
 

8- Crianças com doenças crónicas, que necessitem de medicação durante o período 
escolar, deve o encarregado de educação entregar toda a informação necessária no ato da 
matricula, garantir a validade dos medicamentos e preencher o formulário disponibilizado 
pela escola. 
 

9- Sempre que seja detetada pediculose (piolhos) a Escola avisará o encarregado de 
educação para que recolha a criança o mais breve possível e que efetue o devido 
tratamento.    

 
Artigo 15º 

 

Alimentação 
 

1- Apesar dos lanches da manhã, da tarde e almoço serem inteiramente da 
responsabilidade dos Encarregados de Educação, devem estes respeitar os princípios da 
escola: alimentação ovo-lacto-vegetariana, sem refrigerantes nem alimentos processados, 
com muito açúcar. 

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

 
Artigo 16º 

 

Direitos das Crianças 
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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 estimulada 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 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; 
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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; 

 

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, 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; 
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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 

 
Somos uma comunidade de pais e professores ao serviço das crianças e como tal a 
articulação e trabalho conjuntos são essenciais. Ao trabalharmos juntos estamos a dar 
calor para que este projecto e a comunidade se possam desenvolver de forma saudável e 
amorosa.  Neste sentido encorajamos a participação na vida da escola e a formação de 
grupos de trabalho para poder responder às diferentes necessidades que vão surgindo.  
 

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, nomeadamente: 

 Respeitar o currículo proposto pela escola; 

 Promover o respeito e a gratidão na relação com o professor; 

 Criar um ritmo harmonioso com horários adequados ao desenvolvimento 
saudável da criança e às suas necessidades, salvaguardando um sono tranquilo e 
reparador; 

 Proporcionar uma alimentação saudável e adequada às necessidades individuais 
de cada criança; 

 Cultivar os princípios da bondade, beleza (harmonia) e verdade em toda a vida 
da criança; 

 Promover o respeito e veneração pela Natureza; 

 Evitar o uso de tecnologia, nomeadamente televisão, computador, tablet, 
telemóvel, vídeo-jogos; sobretudo durante a semana. 

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

c) Participar nas reuniões de turma e individuais; 
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d) Participar na eleição do representante de turma e no caso de ser eleito participar nas 

reuniões marcadas pela direção ou pelo grupo pedagógico;   
 

e) Solicitar reuniões individuais com o Professor titular, quando considerarem 
importante; 

 
f) Participar em reuniões gerais, quando convocados quer pela equipa pedagógica quer 

pela direção da escola; 
 

g) Colaborar com a Escola da Terra, pelo menos uma vez ao ano, na concretização de: 

 

 celebrações das épocas festivas; 
 angariações de fundos; 
 palestras e conferências; 
 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)  Na eventualidade do Professor titular de classe ter de faltar, este deverá avisar o 

grupo pedagógico com a maior antecedência possível para que este possa tomar as 
medidas necessárias à sua substituição ou  ao eventual cancelamento das aulas, se não 
houver outra possibilidade; 

c) No caso de um Professor de especialidade ter de faltar, este deverá  avisar o grupo 
pedagógico com a devida antecedência. 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 grupo pedagógico. Sempre que se 
achar conveniente poderá estar presente um membro da Direção; 

 

 
e) Os Professores têm direito a participar em ações de formação que o conselho 

pedagógico considerar relevantes para enriquecimento do exercício das suas funções, 
garantindo a escola a sua substituição; 

 
f) Tanto os Professores titulares como os professores complementares deverão 

participar nas reuniões semanais da equipa pedagógica; 

 

 
g) As faltas dos professores devem ser justificadas num prazo de quinze dias e devem ser 

entregues na escola. 

 
Artigo 20º 
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Disposições finais 
 

1- Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção da Escola da Terra, 
sempre que necessário. 

 

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 2020/2021. 

 
Mais declaro que aceito as normas nele constantes. 

 
 

Nome da criança: 
 

Data: 
 

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


