
 

 

Direcção de Turma (Ensino Secundário) 

 

Legislação 

 

1) Diplomas de Caráter Geral 
 

Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto  
 

Altera a Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, na redacção 

dada pela Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro. 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 32/2011, de 24 de Novembro  (Estatuto do Aluno) 
 

Aprova o Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário na Região Autónoma dos Açores, 

revogando o Decreto Legislativo Regional n.º 18/2007/A, de 19 de Julho, mantendo-se, no 

entanto, em vigor os artigos 53.º a 55.º e 91.º a 137.º do Anexo desse normativo até à 

entrada em vigor do diploma regulador das matérias relativas a doenças infetocontagiosas , 

evicção e suspensão da atividade escolar e do das relacionadas com a organização e 

funcionamento do sistema de ação social escolar, manuais escolares, equipamentos 

informáticos, transporte escolar e bolsas de estudo e formação profissional.  
 

Portaria n.º 60/2012 (Regulamento de Gestão Administrativa e Pedagógica dos Alunos - RGAPA) 

 

Aprova o Regulamento de Gestão Administrativa e Pedagógica dos alunos. 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 17/2010/A, de 13 de Abril  

Altera o regime de criação, autonomia e gestão das unidades orgânicas do sistema educativo 

regional, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/A, de 16 de Junho, na 

redacção dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 35/2006/A, de 6 de Setembro. 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 3/2008, de 7 de Janeiro 
 

Define os apoios especializados a prestar aos alunos de todos os níveis e sectores de ensino, 
visando adequar o processo educativo às necessidades educativas especiais dos discentes 
com limitações significativas ao nível da atividade e da participação, decorrentes de 
alterações funcionais e estruturais de caráter permanente. 
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2) Organização e Gestão do Currículo e Avaliação das Aprendizagens 
 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho 
  
Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos 

básico e secundário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e da capacidades a 

desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e 

secundário. 

 

Portaria n.º 243/2012, de 10 de Agosto  
 

Define o regime de organização e funcionamento dos cursos científico-humanísticos de 

Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas, de Línguas e Humanidades e de Artes 

Visuais, ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo. 

Estabelece igualmente os princípios e procedimentos a observar na avaliação e certificação 

dos alunos dos cursos anteriormente referidos. 

 

Despacho Normativo n.º 5/2013, de 8 de abril 
 

Aprova: 

 O Regulamento do Júri Nacional de Exames; 

 O Regulamento das Provas e dos Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 

 

Portaria n.º 1280/2006, de 21 de Novembro 
 

Cria o curso profissional de Animador Sociocultural, estabelecendo o respetivo plano de 

estudos. 

 

Portaria n.º 1289/2006, de 21 de Novembro 
 

Cria o curso profissional de Técnico de Design Gráfico, estabelecendo o respetivo plano de 

estudos. 

 

Portaria n.º 176/2011, de 28 de Abril 
 

Cria o curso profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, definindo o seu plano de 

estudos. 

 

Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de Fevereiro 
  
Estabelece as normas de organização, funcionamento, avaliação e certificação dos cursos 

profissionais. 
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