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Direitos e Deveres dos Alunos 
 

Crianças / Alunos 

O estatuto de aluno é adquirido com a formalização da inscrição. Às crianças/alunos são reconhecidos direitos 
e deveres de participação na vida do Colégio, de acordo com o disposto na lei de bases do sistema educativo, 
e nos termos estabelecidos pelo estatuto do aluno e ética escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 05 de 
setembro e pelo presente regulamento. 

 
Direitos das(os) crianças/alunos 

 
- Ser tratado com respeito e correção por qualquer membro da comunidade educativa; 

- 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; 

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

- Ser assistido, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, ocorrido ou manifestada 

no decorrer das atividades escolares; 

- Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo individual, de 

natureza pessoal ou familiar; 

- Participar de acordo com as suas capacidades nas atividades sociopedagógicas desenvolvidas no e pelo 

Colégio; 

- Ser avaliado com objetividade, imparcialidade, isenção e justiça; 

 
Deveres das(os) crianças/alunos 

 
- Respeitar a autoridade e as instruções dos educadores e do pessoal não docente; 

- Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas no Colégio, bem como nas demais 

atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos; 

- Respeitar a integridade física e psicológica de todos os membros da comunidade educativa; 

- Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e espaços 

comuns do Colégio, fazendo uso correto dos mesmos; 

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

- Conhecer e cumprir o presente Estatuto, as normas de funcionamento dos serviços do Colégio e o 

regulamento interno do mesmo; 

- Usar diariamente o equipamento do Colégio adequado às rotinas da sala.  
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