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Ao 
longo da 

sua história, a An-
daluzia foi sempre uma 

terra de acolhimento. A 
ua espeial localização geográfica entre a Europa e a África, traduziu-se numa presença constan-

te de pessoas de ambos os continentes. No passado foi berço e lugar de assentamento de grandes 
civilizações, e conheceu tempos de mestiçagem, convivência e desenvolvimento comum. A partir 

de 1492, a Andaluzia caracterizou-se como sendo o maior laço de união da Europa com o 
continente americano. Depois, as vicissitudes económicas obrigaram os andaluzes a converterem-se 
em emigrantes. Emigrantes esses que alargaram os seus horizontes para o resto do território espanhol, bem como para 
o resto do mundo.Não há muito tempo que a Andaluzia tem-se vindo a transformar, felizmente, num ponto de 

destino de muitas das pessoas que chegam à nossa terra, à semelhança do que nós fizemos pelo mundo, à procura 
de uma vida melhor. Nós, os andaluzes e andaluzas, sabemos o que isto significa, e é por isso que que-

remos converter novamente a nossa comunidade numa nova terra de acolhimento. Uma terra na 
qual todos juntos possamos trabalhar e conviver com dignidade. Uma terra na qual os nossos filhos 
e filhas, independentemente da sua cor, façam parte de um destino comum. E para que 
tal aconteça, todos nós devemos garantir um sistema educativo que tenha entre os seus valo-
res fundamentais a liberdade, a 

solidariedade e a convivên-
cia pacífica de todas 

as culturas, de 
todas as suas 

gentes. 

ANDALUZIA, TERRA DE ACOLHIMENTO

Cándida Martínez López
Consel heira de Educação





INTRODUÇÃO

A importância que a educação tem no desenvolvimento da consciência cidadã e na pro-
moção de uma cultura democrática, cujos valores fundamentais se baseiam na convivência 
e na participação social, faz com que seja imprescindível a integração de todos e todas, 
quer tenham nascido na Andaluzia ou em qualquer outra parte do mundo, no Sistema 
Educativo.

E devemos fomentar ainda com maior insistência a integração da população imigrante 
neste Sistema Educativo, que se converte desta forma no conformador dessa nova cida-
dania do século XXI, múltipla e diversa, livre e solidária, a que todos aspiramos.

Neste sentido, a Conselharia de Educação elaborou o presente Guia Básico, que pre-
tende servir de iniciação para todos aqueles que, partindo de qualquer outra cultura, 
tenham a necessidade ou a fortuna de assentarem-se na Andaluzia.





O SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ

Na Andaluzia, nos centros subsidiados com fundos públicos, a escolarização na 
Educação Infantil, Educação Primária e na Educação Secundária é gratuita. 

O sistema educativo andaluz é composto pelas seguintes etapas:
Educação Infantil.
Educação Obrigatória.
Educação Pós-obrigatória.

Educação Infantil.

A Educação Infantil constitui a etapa educativa destinada aos rapazes e às raparigas 
até aos 6 anos de idade. É de carácter voluntário, embora seja aconselhável para o 
desenvolvimento do aluno e para a sua posterior integração no ensino obrigatório.

A etapa da Educação Infantil está organizada em dois ciclos. O primeiro compreende 
até aos três anos e o segundo, desde os três aos seis anos de idade. 

Educação Obrigatória

Esta etapa divide-se, por seu lado, em Educação Primária e Educação Secundária 
Obrigatória (ESO).



Educação Primária. Abrange seis cursos académicos, que se realizam geralmente entre 
os seis e os doze anos.

Educação Secundária Obrigatória (ESO). É composta por quatro cursos que são re-
alizados, geralmente, entre os doze e os dezasseis anos. Os alunos e alunas que, ao concluir 
a Educação Secundária Obrigatória, tenham alcançado os objectivos dessa etapa obterão 
o diploma de Graduado em Educação Secundária Obrigatória. Este diploma per-
mite aceder ao Bacharelato, à Formação Profissional de Grau Médio ou ao mundo 
laboral.

Os alunos e alunas que cursem a Educação Secundária Obrigatória e não obtenham 
o diploma receberão um certificado de escolaridade no qual constará os anos cursados.

Educação Pós-obrigatória

A Educação Pós-obrigatória, de carácter voluntário e gratuito nos centros subsidiados 
com fundos públicos, oferece várias possibilidades:

Bacharelato, dos 16 aos 18 anos. O Bacharelato está organizado em 2 cursos que 
capacitam para estudos superiores ou para a inserção na vida laboral. Ao finalizar esta 
etapa obtêm-se o Diploma de Bacharel. Com este diploma pode-se continuar os estudos 
nos Ciclos Formativos Superiores ou na Universidade.



Formação Profissional de Grau Médio, dos 16 aos 18 anos. Tem por finalidade 
preparar os alunos e alunas para a actividade ao nível profissional. Os alunos e alunas que 
fiquem aprovados no ensino de Formação Profissional de Grau Médio receberão o diploma 
de Técnico.

Além destes estudos, o sistema educativo contempla programas de capacitação profissio-
nal, destinados aos jovens com idades superiores aos dezasseis anos e menores de vinte e um 
que não tenham obtido o Diploma de Graduado na Educação Secundária Obriga-
tória. Estes programas capacitam igualmente para a inserção no mundo laboral.

EDUCAÇÃO DE ADULTOS

Os Centros de Educação Permanente, existentes em muitas localidades andaluzas, 
disponibilizam aprendizagem de Formação Básica para adultos.

Podem igualmente realizar estudos de Educação Secundária e Bacharelato, em al-
guns centros designados para o efeito, no horário da parte da tarde.





O SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ

1o Ciclo de Educação Infantil
(dos 0 aos 3 anos)

2o Ciclo de Educação Infantil
(dos 3 aos 6 anos)

Educação Primária
(dos 6 aos 12 anos)

Educação Secundária Obrigatória
(dos 12 aos 16 anos)
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DIPLOMA DE GRADUADO EM EDUCAÇÃO SECUNDÁRIA

EDUCAÇÃO PÓS-OBRIGATÓRIA
Bacharelato

Ciclos Formativos de Grau Médio
(dos 16 aos 18 anos)
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OS CENTROS EDUCATIVOS

ORGANIZAÇÃO

As pessoas responsáveis pela organização e pela gestão do centro constituem a 
Equipa Directiva, formada pelo Director ou Directora, o Chefe de Estudos e o 
Secretário ou Secretária. Todos eles têm um horário de atendimento às famílias.

O professor ou a professora responsável pelo aluno de uma aula é denominado 
Tutor ou Tutora. É a pessoa que estabelece o relacionamento com as famílias para 
informar do processo educativo dos seus filhos e filhas. Têm um horário de consulta 
destinado às famílias e reúne-se com as mesmas periodicamente. Trimestralmente, 
entregam às famílias uma ficha informativa com o resultado da avaliação dos seus 
filhos ou filhas.

Todos os centros contam com profissionais de orientação que se encarregam, 
conjuntamente com o tutor ou com a tutora e com os respectivos professores e pro-
fessoras, de guiar e orientar o aluno e as famílias durante todo o processo educativo. 
Estes profissionais têm igualmente um horário de atendimento às famílias.



OS CENTROS EDUCATIVOS

A VIDA NO CENTRO

As aulas desenrolam-se diariamente de segunda a sexta-feira em 5 ou 6 horas lectivas, 
dependendo do nível educativo. Regra geral, a maioria dos centros possuem horário da 
parte da manhã.

A assistência às aulas é obrigatória. Os pais e as mães têm a obrigação de justificar 
as faltas de presença dos seus filhos e filhas. O horário do centro é para ser cumprido quer 
no que diz respeito às entradas como às saídas. 

Todos os centros educativos contam com um Regulamento de Organização e Fun-
cionamento onde estão contemplados os tipos de condutas contrárias às normas de convi-
vência e as suas possíveis rectificações. Todos os alunos e alunas têm o dever de conhecer e 
respeitar esse Regulamento. 





PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO

1º APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE MATRÍCULA
De 1 a 31 de Março deverá apresentar o pedido de matrícula o aluno que concorra 

pela primeira vez a um centro. O impresso de pedido será disponibilizado gratuitamente 
no centro no qual solicite a matrícula. Ao pedido de matrícula deverá anexar a documen-
tação indicada nesse mesmo impresso.

2º LISTAS DE ADMITIDOS
Quando não existirem vagas suficientes para atender todos os pedidos de matrícula, se-

rão aplicados os critérios de admissão estabelecidos na normativa em vigor e em nenhum 
caso poderá haver descriminação por razões ideológicas, religiosas, morais, sociais, de 
sexo, raça ou nacionalidade. Posteriormente, os centros afixarão as listas definitivas de 
admitidos e admitidas.

3º MATRÍCULA
Na Educação Infantil, Educação Primária e na Educação Secundária, todos os 

alunos e alunas deverão formalizar, anualmente, a sua inscrição, anexando a documen-
tação solicitada pelos centros.



ESCOLARIZAÇÃO EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO

O Sistema Educativo na Andaluzia garante o acesso à Educação Obrigatória em 
qualquer época do ano. Para tal, as famílias devem dirigir-se ao centro no qual pretendam 
inscrever os seus filhos ou filhas e, caso haja vagas disponíveis, preencher o impresso corres-
pondente. Caso não haja vagas disponíveis, a comissão de escolarização da zona atribuirá 
um posto escolar em outro centro localizado nas proximidades.

CALENDÁRIO ESCOLAR 

Na Educação Infantil, Educação Primária e na Educação Secundária o 
ano lectivo inicia-se em Setembro e termina em Junho. No ensino pós-obriga-
tório (Ciclos Formativos) pode verificar-se algumas variações. Existem três 
períodos de férias:

Natal: desde os finais de Dezembro até inícios de Janeiro.
Semana Santa: na Primavera (Março ou Abril).
Verão: desde os finais de Junho até meados de Setembro.

A estes períodos adicionam-se os feridos nacionais, autonómicos e locais.  
No seu conjunto, os rapazes e as raparigas que frequentam a Educação Obrigatória 

assistem, por ano, a 175 dias de aulas. 



PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS NA VIDA DO CENTRO

O centro educativo, conjuntamente com as famílias, é responsável pela educação integral 
do aluno. A colaboração e a coordenação entre ambos são fundamentais. É por esta razão 
que a família deve participar na vida do centro. O envolvimento dos pais e das mães no 
centro e o contacto com os professores transmite um sentimento de segurança ao seu filho ou 
filha e favorece o intercâmbio mútuo de ideias, estratégias e recursos. 

Existe outra forma de participação na vida do centro que é através dos seus órgãos de 
representação: 

Conselho Escolar: esta é forma de participar democraticamente na vida dos centros. 
Nele estão representados todos os sectores da comunidade educativa: pais e mães, professo-
res, alunos e alunas, cargos administrativos e pessoal dos serviços, bem como da Câmara 
Municipal da localidade.

Associação de Mães e Pais dos Alunos e Alunas (AMPA): As mães e os pais dos alu-
nos e alunas têm uma participação activa, através das respectivas associações, assistindo às 
reuniões de aula, colaborando na elaboração do projecto educativo do centro, fomentando 
e participando nas actividades extra-escolares, excursões, palestras, jornadas, etc. organi-
zadas pelo centro. 





SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Para facilitar a deslocação dos alunos e alunas da Educa-
ção Obrigatória desde a sua localidade de residência até ao 
centro público designado pela Administração Educativa, 
existe o serviço de transporte escolar. 

Este serviço é igualmente gratuito.

O Plano de Abertura dos Centros pretende que estes, 
mais do que a jornada lectiva tradicional, ofereçam aos seus 
alunos e às respectivas famílias uma jornada escolar com-
pleta, com o intuito de que estes encontrem nos centros as 
actividades que necessitam para ampliar a sua formação ou 
para ocupar de uma forma educativa e enriquecedora o seu 
tempo livre. Os centros que adiram a este Plano podem fun-
cionar desde as 7:30 horas da manhã até às 18:00 horas 
da tarde. Nesta jornada completa está contemplado:

a) a aula matinal, no horário das 7:30 até ao início da 
jornada lectiva, no qual são disponibilizadas aos alunos e 
alunas diversas actividades; 

b) o refeitório escolar, o qual oferece a possibilidade de 
uma alimentação saudável no interior do próprio centro; 



c) as actividades extra-escolares, no horário não lecti-
vo, entre o qual se oferecem actividades de reforço educativo, 
lazer, leitura, desporto, música, artes plásticas, etc. com o 
intuito de abordar outros aspectos formativos de interesse 
para os alunos e alunas. 

Todas as acções contempladas no Plano de Abertura 
dos Centros são gratuitas ou são subsidiadas.

BOLSAS DE ESTUDO E APOIOS

Na Educação Primária, os livros de texto são totalmente gratuitos. A partir do 
ano lectivo 2008/09 o mesmo alargar-se-á à Educação Secundária Obrigatória.

Por seu lado, o Ministério de Educação e Ciência estabelece algumas Bolsas e Apoios 
ao estudo que garantem o acesso de todos os rapazes e raparigas aos níveis de ensino obri-
gatório. Independentemente da sua situação administrativa em Espanha (regular ou ir-
regular) todos os rapazes e raparigas estrangeiros em idade escolar têm o direito a solicitar 
estes apoios. 

Os centros educativos, as Delegações Provinciais da Conselharia de Educação e 
as associações de e pró imigrantes disponibilizarão toda informação necessária. 



ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO ALUNO IMIGRANTE

“Todos os estrangeiros menores de 18 anos têm direito e obrigação de aceder 
à educação nas mesmas condições que os espanhóis, direito esse que inclui o 
acesso a um ensino básico gratuito e obrigatório, à obtenção da titulação em 
causa e o acesso ao sistema público de bolsas de estudo e apoios”(Lei Orgânica 
4/2000, sobre direitos e liberdades dos estrangeiros em Espanha).

Independentemente da sua situação administrativa (regular ou irregular), 
todas as raparigas e rapazes estrangeiros têm direito à escolarização 
nas idades compreendidas entre os 3 e os 16 anos. Para frequentar o en-
sino pós-obrigatório é necessário que a sua situação administrativa se encontre 
regularizada ou então que tenha obtido a permissão de residência por motivos 
de estudo, permissão essa que pode ser tratada em qualquer Delegação ou 
Subdelegação Provincial do Governo estatal.

O Sistema Educativo Andaluz, por seu lado, conta com professores espe-
cializados no ensino da língua e cultura espanholas, além de programas de 
acolhimento destinados aos alunos e alunas imigrantes e da manutenção 
da língua e da cultura maternas, medidas estas que pretendem a normal 
escolarização do aluno estrangeiro desde a sua própria cultura de origem. 





EQUIVALÊNCIA DOS ESTUDOS

Não é necessário qualquer trâmite de equivalência de estudos para frequentar a 
Educação Infantil, a Educação Primária ou a Educação Secundária Obrigatória.

A Educação Pós-Obrigatória e a Educação Superior exigem a equivalência dos 
estudos realizados no país de procedência. O Ministério de Educação e Ciência, uma 
vez conferido o expediente, outorgará uma Credencial de Equivalência, que deverá ser 
apresentada no Centro no qual pretenda efectuar a matrícula.

Os trâmites de equivalência de estudos pós-obrigatórios são efectuados na Delegação 
do Governo na Comunidade Autónoma ou em qualquer uma das Subdelegações Pro-
vinciais.





 Delegação Provincial de Almería 
Paseo de la Caridad, 125
Finca Santa Isabel
04071 Almería
Tel: 950 00 45 00

Delegação Provincial de Cádiz
Plaza Mina, 18
11071 Cádiz
Tel: 956 00 68 00 / 2

Delegação Provincial de Córdova
Edificio de Servicios Múltiples
Tomás de Aquino, s/n 2ª planta
14071 Córdoba
Tel: 957 00 11 72

Delegação Provincial de Granada
C/. Gran Vía, 56
18071 Granada
Tel: 958 02 90 00
 

Delegação Provincial de Huelva
Mozárabes, 8.
21071 Huelva
Tel: 959 00 40 00

Delegação Provincial de Jaén
Martínez Montañés, 8
23071 Jaén
Tel: 953 00 37 00

Delegação Provincial de Málaga
Edificio de Servicios Múltiples, 
Avda. de la Aurora, 47
29071 Málaga
Tef: 951 03 80 00

Delegação Provincial de Sevilha
Ronda del Tamarguillo, s/n
41071 Sevilla
Tel: 955 03 42 00 / 01 / 02

DELEGAÇÕES PROVINCIAIS DA CONSELHARIA DE EDUCAÇÃO. 
JUNTA DE ANDALUZIA

www.ced.junta-andalucia.es
www.andaluciajunta.es



DELEGAÇÃO DO GOVERNO ESPANHOL
NA COMUNIDADE AUTÓNOMA ANDALUZA

DELEGAÇÃO DO GOVERNO
Plaza de España, Torre Sur

41013 SEVILLA
Telefone: 955 56 90 00

SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS
Plaza de España. Torre Norte

41013 SEVILLA
Telefone: 955 56 94 45 / 96

ÁREA FUNCIONAL DE ALTA INSPECÇÃO DE EDUCAÇÃO
Plaza de España, s/n. Puerta de Navarra

41013 SEVILLA 
Telefone: 95 556 92 41



ALMERÍA
Arapiles, 19
Telefone: 950 75 90 00
SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS
Hermanos Machado, 23
Telefone: 950 75 93 10

CÁDIZ
Plaza de la Constitución, 2
Telefone: 956 98 90 00
SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS
Acacias, 2  
Telefone: 956 98 90 03

CORDOBA
Plaza de la Constitución, 1
Telefone: 957 98 90 00
SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS
Plaza Constitución, 1
Telefone: 957 98 92 04 - 9

GRANADA
Gran Vía, 50
Telefone: 958 90 90 00
SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS
C/ Mirlo Edificio de la Caleta 
Telefone: 958 90 93 11

HUELVA
Avda. Martín Alonso Pinzón, 3
Telefone: 959 75 90 00
SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS
Avda. Sur, 34 -36
Telefone: 959 75 90 65

JAÉN
Plaza de las Batallas, s/n 
Telefone: 953 99 90 00
SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS Di-

rección: Paseo de la Estación, 30
Telefone: 953 99 90 60

MÁLAGA
Plaza de Aduana s/n
Telefone: 952 98 90 00
SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS
Virgen del Gran Poder, 40
Telefone: 952 980 350

SEVILLA
Plaza de España - Torre Norte
Telefone: 955 56 90 00
SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS
Plaza de España. Torre Norte 
Telefone: 955 56 94 45 / 96

SUBDELEGAÇÕES PROVINCIAIS DO GOVERNO ESPANHOL



OUTROS POSTOS DE INFORMAÇÃO NA ANDALUZIA

A grande maioria das Câmaras Municipais andaluzas dispõe de uma área de Serviços 
Sociais que desenvolve programas específicos de atendimento à população estrangeira. 

  
Outros pontos de informação de relevada importância são as secções locais e provinciais 

das associações de e pro imigrantes, ONG’s, sindicatos de trabalhadores, etc. 





ANEXO

DIREITOS E DEVERES DO ALUNO DOS CENTROS DOCENTES 
PÚBLICOS E PRIVADOS CONCERTADOS DA ANDALUZIA

Os Direitos do Aluno

Direito a uma formação integral. Os alunos e alunas têm direito a uma formação 
integral que assegure o pleno desenvolvimento da sua personalidade. Para o efeito, o Centro 
programará actividades complementares e extra-escolares que fomentem o espírito partici-
pativo e solidário dos alunos e alunas e promovam a relação entre o Centro e a envolvente 
social, económica e cultural em que o mesmos desenvolvam o seu trabalho.

Direito à objectividade em termos avaliativos. Os alunos e alunas têm direito a que 
o seu rendimento escolar seja avaliado com plena objectividade, desta forma os Centros 
deverão fazer públicos os critérios gerais que vão ser aplicados na avaliação das aprendiza-
gens e na aprovação dos mesmos.



Direito à igualdade de oportunidades. Todos os alunos e alunas têm direito às mes-
mas oportunidades de acesso aos diferentes níveis de ensino. O acesso aos níveis não obri-
gatórios basear-se-á no aproveitamento académico ou nas aptidões para o estudo. A igual-
dade de oportunidades é promovida mediante:

A não descriminação por motivos de nacionalidade, raça, sexo, capacidade económica, 
nível social, convicções políticas, morais ou religiosas, bem como por deficiências físicas, 
sensoriais e psíquicas, ou qualquer outra condição ou circunstância pessoal ou social.

O estabelecimento de medidas compensatórias que garantam a igualdade real e efectiva 
de oportunidades.

A implementação de políticas educativas de integração e de educação especial.

Direito a apoios. Os alunos e alunas têm direito a receber apoios para compensar ca-
rências de tipo familiar, económico ou sócio-cultural, de forma a garantir o seu direito de 
acesso aos diferentes níveis educativo.

A Administração educativa, conforme as previsões normativas e as dotações orçamentais, 
garantirá este direito mediante uma política de bolsas de estudo e de serviços de apoio ade-
quados às necessidades dos alunos e alunas. 

Direito à protecção social. Nos casos de infortúnio familiar ou acidente, os alunos e 
alunas têm direito às compensações económicas estabelecidas na normativa em vigor.



O aluno terá direito a receber atendimento sanitário nos termos previstos na normativa 
em vigor.

Direito ao estudo. Os alunos e alunas terão direito ao estudo e a participarem nas 
actividades orientadas para o desenvolvimento do currículo das diferentes áreas, matérias 
ou módulos.

Direito à orientação escolar e profissional. Todos os alunos e alunas têm direito a 
obter o máximo do seu desenvolvimento pessoal, social e profissional, de acordo com as suas 
capacidades, aspirações ou interesses.

Direito à liberdade de consciência. Os alunos e alunas terão direito ao respeito pela 
sua liberdade de consciência, pelas suas convicções, religiosas, éticas e ideológicas, bem 
como à sua intimidade no que diz respeito às tais crenças ou convicções.

Direito ao respeito pela sua intimidade, integridade física e dignidade pessoal, 
não podendo ser alvo, em nenhum caso, de tratos vexatórios ou degradantes.

Os Centros Docentes estão obrigados à protecção de toda a informação que disponham 
relativamente às circunstâncias pessoais e familiares dos alunos e alunas. Contudo, os cen-
tros comunicarão à autoridade competente as circunstâncias que possam implicar maus-
tratos para os alunos e alunas ou qualquer outro incumprimento das obrigações estabele-
cidas na normativa de protecção de menores.



Direito à participação no funcionamento e na vida do Centro, nas actividades es-
colares e extra-escolares, a eleger mediante sufrágio directo e secreto, os seus representantes 
no Conselho Escolar e os delegados de grupo, nos termos estabelecidos na normativa em 
vigor.

Direito à utilização das instalações do Centro, com as limitações derivadas da 
programação de outras actividades anteriormente autorizadas e com as precauções neces-
sárias no que diz respeito à segurança das pessoas, à adequada conservação dos recursos e à 
correcta finalidade dos mesmos.

Direito de reunião.  O aluno poderá reunir-se nos centros docentes para actividades 
de carácter escolar ou extra-escolar, bem como para outras actividades que possam ser as-
sumidas com carácter educativo ou formativo.

Direito à liberdade de expressão, sem prejuízo dos direitos de todos os membros da 
comunidade educativa e ao respeito que merecem as instituições de acordo com os princí-
pios e direitos constitucionais.

Direito à liberdade de associação, criando associações, federações, confederações e 
cooperativas nos termos previstos na normativa em vigor.

Respeito aos direitos do aluno. A Conselharia de Educação e os órgãos dos centros 
docentes, no âmbito das suas respectivas competências, adoptarão quantas medidas forem 
necessárias, ouvindo previamente todos os interessados, para evitar ou para acabar com 
todas as condutas dos membros da comunidade educativa que não respeitem os direitos 
dos alunos e alunas ou que impeçam o seu efectivo exercício, bem como para restabelecer os 
afectados na integridade dos seus direitos.



OS DEVERES DO ALUNO

Dever de estudar. O estudo constitui um dever fundamental dos alunos e alunas. Este 
dever define-se, entre outras, nas seguintes obrigações:

a)  Dever de assistir à aula com pontualidade e participar nas actividades orienta-
das para o desenvolvimento do currículo das diferentes matérias ou áreas.

b)  Dever de cumprir e respeitar os horários aprovados para o desenvolvimento das 
actividades do Centro.

c)  Dever de respeitar o exercício do direito ao estudo, dos seus colegas.
d)  Dever de seguir as orientações dos professores no que corresponde à sua apren-

dizagem..

Dever de respeitar a liberdade de consciência, e as convicções religiosas e éticas, 
bem como a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da comunidade 
educativa.

Dever de respeitar a diversidade, ou seja, a não descriminação de nenhum membro 
da comunidade educativa por motivos de nacionalidade, raça, sexo ou por qualquer outra 
circunstância pessoal ou social.



Dever de bom uso das instalações do Centro. O aluno deve cuidar e utilizar correc-
tamente as instalações, os recursos materiais e os documentos do Centro.

Dever de respeitar o Projecto do Centro, e, neste caso, o próprio carácter do mesmo, 
conforme a normativa em vigor.

Dever cumprir as normas de convivência do centro estabelecidas no Regula-
mento de Organização e Funcionamento.

Dever de respeitar os professores e os demais membros da comunidade educa-
tiva.Deve mostrar perante os professores o máximo respeito e consideração, bem como aos 
restantes membros da comunidade educativa, o mesmo deve manifestar-se no que diz 
respeito aos seus pertences.

Dever de participar na vida e funcionamento do Centro nos termos estabelecidos 
na normativa em vigor.

Os alunos e alunas têm o dever de respeitar e cumprir as decisões dos órgãos unipes-
soais e colegiais do Centro adoptadas no exercício das suas respectivas competências.


