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Regulamento  PROVEDORIA DO ALUNO  

 

 

Preâmbulo 

A provedoria do aluno é uma instituição de defesa dos direitos dos alunos com competência para dirigir recomendações a 

todos os órgãos escolares e a todos os trabalhadores do agrupamento. 

 

Regime de funcionamento 

1 — O provedor do aluno é uma instituição de defesa dos direitos dos alunos com competência para dirigir 

recomendações a todos os órgãos escolares e a todos os trabalhadores do agrupamento.  

1.1 — O provedor é um professor do quadro do Agrupamento de Escolas de Sobreira, com mais de 10 anos de serviço no 

agrupamento, designado pelo diretor. 

1.2 — O mandato do provedor do aluno é de um ano letivo.  

1.3 — O provedor exerce as suas funções, preferencialmente, nos tempos de redução da componente letiva e nos tempos 

da componente não letiva de estabelecimento.  

1.4 — As recomendações do provedor, independentemente do objeto, são afixadas num placard próprio no átrio principal 

da escola e são enviadas, por correio eletrónico, para todos os trabalhadores da escola.  

2 — Todos os órgãos escolares e todos os trabalhadores da escola têm o especial dever de colaborar com o provedor 

facultando-lhe as informações e os esclarecimentos necessários para o exercício das suas funções.  

3 — Sem prejuízo de o provedor se reunir presencialmente com algum aluno que o requeira, os contactos estabelecidos 

entre os membros da comunidade educativa e o provedor são feitos preferencialmente por correio electrónico, num 

endereço a disponibilizar pela direção da escola.  

4 — Nas suas considerações, o provedor deve regular-se, entre outros enunciados de valor ético ou normativo, pelos 

seguintes compromissos dos professores com os alunos e com os encarregados de educação apresentados pela 

organização Internacional da Educação – www.ei-ie.org:  

4.1 — Compromisso com os alunos:  

a. Respeitar os direitos das crianças de acordo com as disposições que constam na Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos das Crianças, especialmente os que se referem à educação.  

b. Reconhecer a singularidade, a individualidade e as necessidades específicas de cada aluno e orientá-lo para a 

realização plena das suas potencialidades.  

c. Promover o sentido de pertença a uma comunidade baseada em compromissos mútuos, onde todos têm lugar.  

d. Manter relações profissionais com os alunos.  

e. Salvaguardar e promover os interesses e o bem-estar dos alunos, protegendo-os de intimidações e de abusos físicos e 

psicológicos.  

f. Tomar todas as medidas possíveis para proteger os alunos de abusos sexuais. 

g. Tratar com cuidado, diligência e confidencialidade os problemas que afetam o bem-estar dos alunos.  

h. Apoiar os alunos no desenvolvimento de valores morais de acordo com as normas internacionais dos direitos humanos.  

i. Exercer a autoridade com justiça e respeito.  

j. Garantir que a relação privilegiada entre docentes e alunos não seja explorada em nenhum sentido, particularmente, 

para efeitos de proselitismo e de controlo ideológico.  

4.2 — Compromisso com os pais e encarregados de educação dos alunos:  

a. Reconhecer o direito dos pais a serem informados do bem-estar o progresso escolar dos filhos, através dos canais de 

comunicação estabelecidos na escola.  

b. Orientar os alunos na escola, respeitando a legítima autoridade parental.  

c. Agir no sentido de envolver os pais na educação escolar dos filhos, apoiando o processo de ensino e aprendizagem e 

excluindo a exploração do trabalho infantil.  

5 — O provedor não examina matérias que interfiram com a política educativa traçada pelos órgãos próprios da escola, 

designadamente as orientações constantes nos documentos de referência da escola – o projeto educativo, o regulamento 

interno e o plano anual de atividades. 

 

http://www.ei-ie.org/

