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Introdução/Preâmbulo 
 

 

O Conservatório Regional de Castelo Branco, adiante descrito como Conservatório, Escola ou 

CRCB, constituído como Associação Cultural por escritura de 5 de dezembro de 1986, é um 

estabelecimento de Ensino Particular e Cooperativo, com sede no Largo da Sé n.º 20, na cidade, 

freguesia e concelho de Castelo Branco, e Alvará n.º 2242 de 25 de maio de 1977 nos termos do n.º 5 do 

artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de novembro. Do Conservatório fazem parte integrante as 

suas secções, que entretanto foram constituídas e o seu funcionamento aprovado.  

O CRCB elaborou o presente normativo visando a construção de uma organização estável, 

participativa e adequada à especificidade e exigência do ensino da Música e da Dança, tendo como 

finalidade a promoção cultural da população do Município de Castelo Branco e respetiva área de 

influência. 

 

 

 

Objetivo e Âmbito de Aplicação 
 

 

O Regulamento Interno é um instrumento essencial para o correto funcionamento de uma 

instituição. A sua função é de definição das estruturas e atribuição das respetivas competências no seio 

dessa organização. Tendo por base o estipulado no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo 

(Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de novembro), o Regulamento Interno é o conjunto de normas 

elaboradas pelo Conselho Pedagógico pelas quais se rege uma escola. O CRCB, em conformidade com os 

estatutos vigentes, tem por objetivos: 

 Ministrar cursos de ensino vocacional da Música e da Dança; 

 Contribuir para uma melhor formação cultural e cívica dos alunos; 

 Promover o desenvolvimento da vida cultural da Cidade de Castelo Branco e respetiva 

área de influência, através de concertos e atividades circum-escolares; 

 Desenvolver, através de parcerias com outras entidades, projetos de sensibilização para 

as artes. 

 O presente Regulamento tem aplicação no Conservatório Regional de Castelo Branco e Secções 

nele constituídas e aprovadas, desde que se encontrem na Escola, nas suas imediações e nos locais e 

eventos em que a Escola se fizer representar. Destina-se aos seguintes intervenientes: 

 Órgãos de Gestão e Administração; 

 Professores; 

 Alunos; 

 Pais e Encarregados de Educação; 

 Trabalhadores; 

 Associação de Encarregados de Educação; 

 Associação de Alunos. 



 
 
 
 
 

 

6 REGULAMENTO INTERNO  



CONSERVATÓRIO REGIONAL DE CASTELO BRANCO 
 

 
 
 

 

 REGULAMENTO INTERNO 7 

CAPÍTULO I 
 

 

 

1. Oferta Educativa 
 

 

1.1 Cursos 
 

O Conservatório Regional de Castelo Branco proporciona nos termos da legislação em vigor a 

frequência dos seguintes cursos na área da Música: 

 Curso de Iniciação (dirigido a alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico) 

 Curso Básico, nos regimes articulado e supletivo 

 Curso Secundário, nos regimes articulado e supletivo (variantes Instrumento, Formação 

Musical, Canto e Composição) 

 

A Escola ministra igualmente cursos em regime livre nas áreas de Música e Dança. 

 

O Conservatório disponibiliza as seguintes opções instrumentais: 

 

ACORDEÃO CANTO CLARINETE CONTRABAIXO 

EUFÓNIO/TUBA FAGOTE FLAUTA DE BISEL FLAUTA TRANSVERSAL 

GUITARRA OBOÉ ÓRGÃO PERCUSSÃO 

PIANO SAXOFONE TROMBONE TROMPA 

TROMPETE VIOLA D’ ARCO VIOLINO VIOLONCELO 

 

Para além destas opções, a Escola poderá oferecer outras deste que ministradas em regime de 

curso livre. 

 

 

1.2 Atividades de Caráter Pedagógico 
 

Para além das aulas decorrentes do plano de estudo para cada um dos cursos, o CRCB realiza um 

conjunto de atividades complementares e essenciais para a valorização do ensino e formação dos seus 

alunos. São, por isso, parte integrante da sua atividade e de indispensável participação da totalidade da 

Comunidade Escolar com especial destaque para Alunos e Professores. Estas atividades, pela sua 

natureza, implicam a presença dos intervenientes em dias e horários específicos requerendo uma 

atempada organização por parte da Escola.  
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Exemplos de atividades de caráter pedagógico: 

 Processo de Avaliação – regulamentado em documento próprio, da competência do 

Conselho Pedagógico; 

 Audições/Concertos – são de carácter formal e da responsabilidade do(s) respetivo(s) 

professor(es) e destinam-se a facilitar o contacto do aluno com o público; 

 Intercâmbio com outras instituições, Cursos diversos (Masterclass, Workshop, Ateliês, 

Jornadas), Concursos, Viagens de estudo, entre outras; 

 Aulas Extraordinárias e/ou de Substituição. 

 

 

1.3 Avaliação 
 

A Avaliação de Competências dos alunos deverá ocorrer, nos termos da Lei, nos três grandes 

momentos constantes do Calendário Escolar.   

Toda a regulamentação referente à avaliação dos alunos – formativa, sumativa e provas – consta 

em documento próprio (sistema de avaliação).  

 

 

2. Regime de Admissão de Alunos 
 

 

 Podem ser alunos do Conservatório Regional de Castelo Branco todos os indivíduos de 

ambos os sexos, a partir dos três anos de idade. 

 Para a admissão ao Curso Básico de Música, o CRCB efetua provas de seleção, de acordo 

com o disposto na Portaria n.º 225/2012, de 30 de julho, ou em qualquer outra situação 

que os órgãos de Gestão Pedagógica assim o deliberem, de acordo com as orientações do 

Ministério da Educação. A prova tem caráter eliminatório. Os candidatos aptos, não 

admitidos por insuficiência de vagas, deverão ser chamados por ordem decrescente de 

classificação em caso de não efetivação de matrícula de algum aluno admitido. Esta prova 

tem regulamento próprio, sendo anualmente atualizado e afixado em lugar público da 

escola, depois de ouvidos os grupos disciplinares, e aprovado pelo conselho pedagógico.  

 À semelhança do número anterior, também o acesso ao curso Secundário de Música 

implica a realização de uma prova com o objetivo de aferir e seriar os candidatos. Os 

critérios da prova, definidos pelo Conselho Pedagógico, são afixados para divulgação 

conforme a Portaria n.º 243-B/2012, de 13 de agosto. 

 A admissão de candidatos à frequência do Curso Secundário nos regimes articulado e 

supletivo fica dependente da aprovação na prova, da existência e do número de vagas 

definido em cada ano pela Direção, ouvido o Conselho Pedagógico. 

 Também podem ser admitidos pela primeira vez outros alunos que já tenham iniciado estudos 

musicais em qualquer outro lugar ou regime (Despacho n.º 75/SERE/90, de 4 de dezembro) 

podendo a Escola solicitar a realização de uma prova de colocação no início do ano letivo, 
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cabendo aos grupos disciplinares definir o modelo da prova e a constituição dos júris. 

 O Conservatório Regional de Castelo Branco compromete-se a respeitar todas as demais 

determinações que venham a ser emanadas do Ministério da Educação relativas ao 

Regime de Admissão de Alunos. 

 

 

 

3. Propinas e Inscrição 
 

 

 O prazo de inscrição e renovação de matrícula será afixado anualmente pela Direção. 

 No ato da inscrição, os alunos são obrigados ao pagamento da propina de matrícula cujo 

valor será fixado anualmente pela Direção. 

 Aos alunos será cobrada uma anuidade que poderá ser fracionada mensalmente de 

setembro a junho. 

 Os pagamentos mensais devem ser efetuados até ao dia 10 do mês a que correspondem. 

 A Escola poderá cobrar um valor anual a cada aluno para cobrir a manutenção dos 

equipamentos, o recurso a pianistas acompanhadores e outros materiais didáticos. 

 

 

 

4. Regime de Funcionamento da Escola 
 

 

4.1 Horário 
 

O horário de funcionamento do Conservatório e respetivas Secções é decidido no início de cada 

ano pela Direção, em função da avaliação das necessidades para o ano letivo.  

Poderá igualmente ser determinado uma extensão do horário ordinário em alguns dias, de acordo 

com necessidades pontuais para a realização de atividades de natureza pedagógica.  

 

 

4.2 Calendário Escolar 
 

 O calendário escolar do Conservatório Regional de Castelo Branco e respetivas Secções é 

determinado anualmente pelo Conselho de Direção em função das orientações do 

Ministério da Educação para os ensinos Básico e Secundário. 

 Durante o período de prestações de provas, o horário das aulas poderá ser alvo de alteração. 

 Não haverá aulas, e não será descontada qualquer percentagem na anuidade nos 

seguintes casos: 



 
 
 
 
 

 

10 REGULAMENTO INTERNO  

 Férias escolares estabelecidas pelo Ministério da Educação 

 Interrupções letivas estabelecidas pelo Ministério da Educação 

 Feriados Nacionais e Municipais 

 Cortes de fornecimento de energia (alheios à escola) 

 Intempéries 

 A alínea anterior aplica-se igualmente aos alunos inscritos nos cursos livres, com exceção 

das interrupções por motivo de Feriados Nacionais e Municipais. 
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CAPÍTULO II 
 

 

 

1. Órgãos de Administração e Gestão do CRCB 
 

 

1.1 Organigrama 
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1.2 Órgãos Sociais 
 

 São Órgãos da Associação a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal; 

 O Mandato dos titulares dos Órgãos Sociais é de três anos. 

 

1.2.1 Assembleia Geral 

 A Assembleia Geral é composta por todos os associados no pleno gozo dos 

seus direitos; 

 A Mesa da Assembleia é composta por um Presidente e dois Vogais, 

competindo-lhe dirigir as reuniões da Assembleia e lavrar as respetivas atas; 

 As competências da Assembleia Geral emanam diretamente do artigo quinto 

dos estatutos da associação: 

- Eleger e destituir os órgãos da Associação; 

- Aprovar os estatutos e regulamento interno da Associação; 

- Discutir e aprovar o plano de atividades e orçamento, o relatório de 

atividades, as contas da gerência e a aplicação de resultados sob 

proposta da Direção, mediante parecer do Conselho Fiscal; 

- Deliberar sobre a extinção da Associação; 

- Apreciar e/ou deliberar sobre quaisquer outros assuntos para que tenha 

sido expressamente convocada; 

- Em casos omissos, seguir-se-ão as disposições legais vigentes no Código 

Civil. 

 

1.2.2 Direção 

 A Direção, eleita em Assembleia Geral, é composta por um Presidente, um 

Secretário e um Tesoureiro; 

 Compete à Direção da Associação: 

- Administrar e representar o Conservatório para todos os efeitos legais, 

estatutários e regulamentares; 

- Apoiar o Conselho de Direção, quando for solicitado, nas vertentes 

pedagógicas, técnicas e administrativas; 

- Nomear um Diretor Executivo, caso se justifique, que assumirá todas as 

competências que lhe forem atribuídas por este órgão, de forma a 

permitir o melhor acompanhamento diário da Escola; 

- Designar a Direção Pedagógica; 

- Velar pelo exato cumprimento do Regulamento Interno. 

 

1.2.3 Conselho Fiscal 

 O Conselho Fiscal, eleito em Assembleia Geral, é composto por um Presidente 

e dois Vogais: 

 Compete ao Conselho Fiscal: 
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- Fiscalizar os atos administrativos e financeiros da Direção, fiscalizar as 

suas contas e relatórios, e dar parecer sobre os atos que impliquem o 

aumento das despesas ou diminuição das receitas; 

- Zelar pelo exato cumprimento dos estatutos e do Regulamento Interno. 

 

 

1.3 Diretor Executivo 
 

As competências do Diretor Executivo são delegadas pela Direção. 

 

 

1.4 Conselho de Direção 
 

 Este Órgão reúne a Direção da Associação, o Diretor Executivo e um representante da 

Direção Pedagógica, quando esta for Colegial, ou o Diretor Pedagógico quando se tratar 

de uma Direção simples; 

 O Conselho de Direção é um órgão consultivo do Diretor Executivo e da Direção 

Pedagógica; 

 Compete ao Conselho de Direção: 

- Punir/ Sancionar todas as atitudes que lesem o bom nome ou o funcionamento do 

CRCB; 

- Deliberar sobre todas as matérias que lhe sejam submetidas pelos outros órgãos de 

gestão; 

- Colaborar na definição das linhas gerais de orientação do CRCB, quando para tal for 

solicitado; 

- Zelar pelo exato cumprimento do Regulamento Interno. 

 

 

 

2. Órgãos de Gestão Educativa 
 

 

2.1 Direção Pedagógica 
 

A Direção Pedagógica do CRCB, de acordo com o n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 152/2013, 

de 4 de novembro (Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo) é designada pela entidade titular da 

autorização.  

 

A Direção Pedagógica pode ser singular ou colegial, sendo obrigatoriamente colegial sempre que, 

além da sede, a escola funcione também em secções, polos ou delegações. 
De acordo com os n.º 2 e 3 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de novembro 
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De acordo com o estipulado no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo (Decreto-Lei  

n.º 152/2013, de 4 de novembro), as competências e atribuições da Direção Pedagógica são: 

 Representar o CRCB junto do Ministério da Educação e Ciência em todos os assuntos de 

natureza pedagógica; 

 Participar juntamente com a Direção da Associação e com o Diretor Executivo no projeto 

educativo da Escola e zelar pela prossecução dos objetivos do mesmo; 

 Garantir o cumprimento das normas de funcionamento da Escola, exercendo uma ação 

orientadora sobre o corpo docente e sobre todo o pessoal que exerça funções de caráter 

educativo; 

 Propor à Direção a aquisição de material didático e instrumentos indispensáveis aos 

cursos a ministrar; 

 Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Pedagógico; 

 Planificar e superintender as atividades curriculares e culturais; 

 Promover o cumprimento dos programas e planos de estudo; 

 Zelar pela educação e disciplina dos Alunos;   

 Prestar ao Ministério da Educação as informações que este nos termos da Lei solicitar;  

 Cumprir as demais obrigações impostas pela Lei. 

 

O exercício de funções da Direção Pedagógica é equiparável, para todos os efeitos, à função 

docente. 

 

 

2.2 Conselho Pedagógico 
 

O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa 

no domínio 

 Pedagógico-didático; 

 Orientação e acompanhamento dos alunos. 

 

O Conselho Pedagógico é constituído pela Direção Pedagógica e pelos Delegados dos grupos 

disciplinares.  

 Compete ao Conselho Pedagógico: 

- Dar parecer sobre quaisquer assuntos que lhe sejam apresentados pela Direção 

Pedagógica ou pelo Diretor Executivo;  

- Dar parecer acerca da orientação pedagógica do CRCB e do plano anual de 

atividades, bem como de outros assuntos que lhe sejam solicitados; 

- Propor alterações ao Regulamento Interno; 

- Elaborar o projeto educativo do CRCB; 

- Auxiliar a Direção Pedagógica na organização e realização de atividades artísticas, 

culturais e pedagógicas do CRCB; 
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- Apresentar propostas de experiências de inovação pedagógica, reformulação 

curricular e de formação dos Alunos, bem como definir os princípios gerais dos 

apoios e complementos educativos;  

- Nomear os júris de exame; 

- Definir critérios gerais nos domínios da informação, acompanhamento pedagógico e 

da Avaliação dos Alunos;  

- Aprovar toda a documentação elaborada pelos grupos disciplinares no que diz 

respeito aos programas das disciplinas, matrizes de provas e critérios de avaliação; 

- Elaborar e aprovar o seu regulamento de funcionamento. 

 

 

2.2.1 Regime de Funcionamento:  

O Conselho Pedagógico:  

 Reúne ordinariamente uma vez por mês;  

 Reúne extraordinariamente sempre que o Presidente do Conselho 

Pedagógico julgar oportuno ou mediante requerimento de um terço dos 

seus membros;  

 Reúne extraordinariamente a pedido da Direção da Associação do CRCB 

sempre que o(s) assunto(s) o justifique(m); 

 É convocado com pelo menos 48 horas de antecedência, dando 

conhecimento da ordem de trabalhos;  

 É presidido pelo Diretor Pedagógico ou tratando-se de uma Direção 

Colegial, por um dos seus membros. 

 

2.3 Grupos Disciplinares 
 

 Os Grupos Disciplinares, nos quais se encontram representadas todas as disciplinas de 

acordo com os cursos lecionados, constituem a estrutura de apoio ao Conselho 

Pedagógico e a quem incumbe de desenvolver medidas que reforcem a articulação 

interdisciplinar na aplicação dos planos de estudo; 

 Os Delegados são eleitos de entre os Docentes que integram os Grupos Disciplinares; 

 Os Grupos Disciplinares deverão reunir uma vez por mês e extraordinariamente sempre 

que forem convocados pelo Diretor Executivo e/ou pela Direção Pedagógica e pelos 

respetivos Delegados; 

 Das reuniões serão lavradas atas que ficarão guardadas em local próprio (Dossiers dos 

respetivos Grupos Disciplinares); 

 Todos os Grupos Disciplinares têm que possuir um Dossier de Disciplina onde deverão 

constar os seguintes documentos: 

- A Composição do Grupo Disciplinar; 

- O Horários dos Professores; 

- As Convocatórias e atas devidamente assinadas; 
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- O Plano anual de atividades do Grupo Disciplinar e respetivos relatórios; 

- O inventário do material respeitante a cada Grupo Disciplinar; 

- O Guia de requisição de material necessário para atividades dos grupos; 

- A Planificação anual e trimestral dos vários graus de cada disciplina; 

- A Correspondência; 

- O Programas das disciplinas, assim como os critérios de avaliação das disciplinas, 

matrizes e critérios de avaliação de todas as provas; 

-  Enunciados de testes e provas e respetivas correção e cotação; 

- Matrizes e calendários das provas internas, globais, de acesso ao secundário e 

outras.  

 Todos os Grupos Disciplinares devem organizar a respetiva biblioteca musical das suas 

disciplinas e zelarem pelo seu bom estado de conservação. 

 

Compete ao Delegado de Disciplina: 

 Organizar o Dossier do Grupo Disciplinar; 

 Coordenar as atividades educativas em articulação com a Direção Pedagógica; 

 Promover a troca de experiências e a cooperação entre os Professores do grupo; 

 Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares e a 

adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos Alunos; 

 Planificar e avaliar as atividades do Grupo Disciplinar; 

 Convocar as reuniões com a antecedência mínima de 48 horas; 

 Presidir e orientar as reuniões do Grupo Disciplinar. 



CONSERVATÓRIO REGIONAL DE CASTELO BRANCO 
 

 
 
 

 

 REGULAMENTO INTERNO 17 

CAPÍTULO III 
 

 

 

1. Direitos e Deveres da Comunidade Educativa 
 

 

A Comunidade Educativa integra, sem prejuízo do contributo de outras entidades, os Alunos, os 

Pais e Encarregados de Educação, os Professores e os Trabalhadores Não Docentes do CRCB, as 

Autarquias locais e os Serviços da Administração central e regional com intervenção na área da 

educação, nos termos das respetivas responsabilidades e competências. 

 

Os membros da Comunidade Educativa têm o direito de: 

 Ser tratados com respeito e consideração por todos os elementos e órgãos da 

Comunidade Educativa; 

 Ver salvaguardada a sua segurança e a sua integridade moral e física; 

 Apresentar sugestões ou críticas relativas ao funcionamento de qualquer sector do CRCB; 

 Utilizar equipamentos e serviços nos termos regulamentares; 

 Ser informados sobre as normas de funcionamento dos materiais e equipamentos do 

CRCB; 

 Ser informados do Regulamento Interno do CRCB. 

 

Os membros da Comunidade Educativa têm o dever de: 

 Tratar com respeito e consideração todos os elementos e órgãos da comunidade; 

 Ser assíduos, pontuais e responsáveis no cumprimento do horário e/ou tarefas que lhes 

são atribuídas; 

 Ser recetivos a sugestões ou críticas relativas ao seu trabalho ou conduta;  

 Zelar pela conservação e higiene do CRCB, nomeadamente no que diz respeito às 

instalações, material e equipamento; 

 Respeitar as regras e horários de funcionamento dos diferentes serviços do CRCB; 

 Não utilizar ou permitir a utilização de telemóveis na sala de aula; 

 Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno do CRCB. 

 

 

1.1 Alunos 
 

Os Alunos têm o direito de: 

 Usufruir de um ensino de qualidade, de forma a propiciar aprendizagens bem sucedidas; 

 Ser tratados com respeito e correção por qualquer membro da Comunidade Educativa; 

 Ver salvaguardada a sua segurança na Escola e respeitada a sua integridade física e moral; 
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 Utilizar as instalações a si destinadas com a devida autorização, respeitando o normal 

funcionamento da Escola; 

 Apresentar críticas e sugestões sobre o funcionamento do Conservatório; 

 Eleger e ser eleitos para órgãos, cargos e demais funções de representação no âmbito do 

Conservatório, nos termos da legislação em vigor; 

 Organizar e participar em iniciativas que promovam a sua formação; 

 Ser avaliados segundo as normas que regem o Sistema de Avaliação do Conservatório 

constituído em documento próprio; 

 Conhecer o Regulamento Interno; 

 Ser informados sobre todos os assuntos e deliberações que lhes digam respeito; 

 Usufruir da totalidade das aulas previstas pela Escola de acordo com o calendário escolar. 

 

Os Alunos têm o dever de: 

 Tratar com respeito e correção qualquer membro da Comunidade Educativa; 

 Seguir as orientações dos docentes relativas ao seu processo de ensino-aprendizagem; 

 Ser assíduos e responsáveis no cumprimento dos horários e das tarefas que lhes forem 

atribuídas; 

 Trazer sempre para as aulas o material necessário às mesmas;  

 Apresentar-se em audições ou outros eventos organizados pelo Conservatório, sempre 

que solicitados para tal; 

 Assistir às atividades artísticas, culturais e pedagógicas organizadas pela Escola; 

 Zelar pela boa conservação das instalações e do material escolar sendo responsabilizados 

por eventuais prejuízos causados deliberadamente ou por manifesta negligência; 

 Participar na eleição dos seus representantes e prestar-lhes colaboração; 

 Informar previamente e pedir autorização do seu Professor em caso de solicitação ou 

autoproposta para apresentação pública, no âmbito de qualquer das disciplinas 

ministradas na Escola; 

 Cumprir o Regulamento Interno. 

 

 

1.1.1 Regime de Faltas 

 A assiduidade do Aluno está sujeita ao mesmo critério das escolas do ensino 

regular, conforme consta da secção VI, Artigos n.º 59, 60 e 61 do Decreto-Lei 

n.º 152/2013, publicado em Diário da República de 4 de novembro. Desta 

forma o Aluno não poderá faltar em todo o ano letivo, mais do que o dobro 

do tempo semanal de cada disciplina (Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro); 

 O aluno deverá justificar um eventual atraso e assistir à aula, caso esta seja 

aceite pelo Professor; 

 No caso de falta do Aluno, esta será registada no livro de sumários e será 

processada como uma falta à aula. 

 As faltas serão justificadas pelos Encarregados de Educação ou, quando maior 
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de idade, pelo Aluno no prazo de cinco dias úteis. 

 A reposição ou antecipação de aulas será sempre feita de comum acordo 

entre Aluno, Encarregado de Educação e Professor, havendo para o efeito um 

impresso próprio nos Serviços Administrativos da Escola. 

 A justificação é apresentada, através do preenchimento em impresso próprio 

disponível na Escola, referenciando os motivos da mesma. 

 As faltas são consideradas injustificadas quando para elas não tenha sido 

apresentada justificação, tenha sido apresentada fora do prazo ou não tenha 

sido aceite. 

 O Aluno ao atingir 50% do limite de faltas injustificadas previstas por ano e 

por disciplina, o Encarregado de Educação será avisado do facto. 

 Sempre que o limite de faltas for excedido pelo Aluno, será convocado um 

Conselho de Turma que deliberará sobre a aplicação de medidas de 

orientação pedagógicas e de apoio adequadas a pôr termo à falta de 

assiduidade do Aluno. 

 Os Alunos estão sujeitos à retenção quando a falta de assiduidade inviabilizar 

a avaliação sumativa e/ou a falta de aproveitamento escolar. 

 Em caso de falta do Aluno, a anuidade manter-se-á por inteiro. 

 

1.1.2 Transições 

 Segundo a legislação vigente, os Alunos têm o direito de requerer a transição 

de grau. 

 Toda a regulamentação referente às provas de transição dos alunos consta 

em documento próprio (sistema de avaliação). 

 

1.1.3 Sanções 

 O não cumprimento por parte do Aluno de algum dos deveres previstos no 

Regulamento Interno, em termos que se revelem perturbadores do normal 

funcionamento da Escola ou do seu bom nome, constitui infração disciplinar, 

a qual pode levar, mediante processo disciplinar, à aplicação de uma 

sanção/medida disciplinar.  

 Na determinação da medida disciplinar a aplicar deve ter-se em consideração 

a gravidade do incumprimento do dever, as circunstâncias, atenuantes e 

agravantes em que o mesmo se verificou, o grau de culpa do Aluno, a sua 

maturidade e demais condições pessoais, familiares e sociais. 

 As várias medidas disciplinares são: repreensão verbal ou escrita, suspensão 

e/ou expulsão do CRCB de acordo com o artigo 28.º do Estatuto do Aluno e 

Ética Escolar. 

Todas as medidas disciplinares serão registadas por escrito pela Direção 

Pedagógica, arquivadas no Processo Individual do Aluno e comunicadas ao 

Encarregado de Educação. 
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Em tudo o que este Regulamento Interno for omisso, será aplicada a Lei n.º 

51/2012, de 5 de setembro (Estatuto do Aluno e Ética Escolar). 

 

 

1.2 Corpo Docente 
 

Os Professores, enquanto principais responsáveis pela condução do processo de ensino e 

aprendizagem, devem promover medidas de caráter pedagógico, regulares ou extraordinárias, que 

estimulem o harmonioso desenvolvimento da educação, quer nas atividades na sala de aula, quer nas 

demais atividades da Escola.  

Os Professores do Conservatório terão os direitos e deveres consignados no Contrato Coletivo de 

Trabalho do Ensino Particular e Cooperativo, salvo em casos particulares expressamente acordados 

entre o Conselho de Direção e cada um dos Professores.  

 

Os professores têm o direito de: 

 Ser respeitados pelos Alunos, Encarregados de Educação, Corpo Docente e restante 

Comunidade Educativa; 

 Exercer a profissão docente, vendo garantidos os seus princípios deontológicos; 

 Ser autónomos na sua prática pedagógica, dentro do respeito por este regulamento e 

pelas diretrizes superiormente emanadas; 

 Conhecer antecipadamente as alterações de horários, reuniões, interrupções de aulas e 

atividades contempladas no plano anual de atividades; 

 Exigir um ambiente propício a um bom trabalho, assistindo-lhes a possibilidade de 

impedir que as aulas sejam perturbadas por elementos externos; 

 Participar na elaboração do Projeto Educativo e na programação e dinamização das 

atividades de acordo com o plano anual; 

 Ter à sua disposição o material didático em boas condições de utilização; 

 Conhecer as deliberações dos órgãos da Escola em tempo útil. 

 

 

O Professor está obrigado ao cumprimento dos deveres do artigo 128.º da Lei n.º7/2009, de 12 de 

fevereiro, na sua actual redação (Código do Trabalho). Baseiam-se nos deveres de isenção, de zelo, 

obediência, lealdade, sigilo, de correção, de pontualidade e assiduidade. De forma mais específica, os 

professores têm o dever de: 

 Cumprir o Regulamento Interno, Projeto Educativo e demais regulamentos e legislação 

aplicável; 

 Contribuir para a formação e realização integral dos Alunos, promovendo o 

desenvolvimento das suas capacidades e estimulando a sua autonomia e criatividade; 

 Assegurar a correta organização e realização das atividades educativas; 

 Respeitar as normas gerais de orientação pedagógica e terem em consideração o 

cumprimento dos programas, adotando mecanismos de diferenciação pedagógica que 
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tenham em conta as necessidades individuais dos Alunos; 

 Informar os Alunos e Encarregados de Educação, no início do ano letivo, acerca dos 

critérios de avaliação da sua disciplina, tal como outras informações relevantes para o 

trajeto escolar do Aluno; 

 Avaliar com objetividade e imparcialidade os Alunos; 

 Respeitar a confidencialidade de todas as informações relativas aos Alunos e respetivas 

famílias; 

 Guardar rigoroso sigilo sobre o que for tratado em quaisquer reuniões, salvo resoluções a 

serem tornadas públicas; 

 Informar previamente a Direção da participação de Alunos da Escola em atividades 

pedagógicas, bem como os Professores dos Alunos envolvidos;    

 Exercer com competência e empenho todos os cargos para os quais tenham sido 

designados; 

 Participar nas reuniões para as quais sejam convocados pela Direção Pedagógica, pelo 

Diretor Executivo e/ou coordenadores dos Grupos Disciplinares; 

 Comunicar com a antecedência possível as suas faltas à Direção Pedagógica; 

 Cumprir com o calendário escolar e com o plano de atividades curriculares e 

extracurriculares elaborado para o ano letivo; 

 Cumprir com as normas de utilização das salas de aula e equipamentos; 

 Manter os livros de ponto e registo de sumários sempre atualizados, bem como o registo 

das faltas dos Alunos; 

 Informar os Encarregados de Educação, quando os Alunos atingirem 50% do limite de 

faltas previsto para cada ano letivo, para cada disciplina ou quando faltarem duas vezes 

consecutivas. 

 

 

1.2.1 Faltas e Reposições de aulas 

 As aulas de reposição têm carácter obrigatório, podendo ser antecipadas ou 

repostas posteriormente, em data a combinar com o Aluno e Encarregado de 

Educação. 

 A reposição de aula carece da aceitação por parte da Direção Pedagógica, do 

Encarregado de Educação ou do aluno, quando maior de idade. 

 

 

 

1.3 Corpo não docente 
 

O corpo não Docente é um elemento fundamental numa Escola, já que é o primeiro elo de ligação 

com os Pais e Encarregados de Educação e, em muitas ocasiões, a face visível da Escola. 
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O corpo não docente tem o direito de: 

 Participar nas ações que os serviços competentes promovam, com vista a uma maior 

valorização cultural e profissional; 

 Participar ativamente, no âmbito das suas funções, no projeto educativo da Escola; 

 Colaborar ativamente na melhoria do funcionamento do CRCB, através de sugestões ou 

recomendações; 

 Usufruir dos direitos consagrados na lei, no contrato coletivo de trabalho e demais 

regulamentos existentes no CRCB. 

 

O corpo não docente tem o dever de: 

 Colaborar no acompanhamento e integração dos Alunos na Comunidade Educativa; 

 Promover um bom ambiente educativo; 

 Ser assíduo e pontual; 

 Tratar com cortesia e correção Professores, Alunos, Pais e Encarregados de Educação, 

membros dos órgãos sociais e outras pessoas que se lhe dirijam ou que atenda; 

 Cumprir todas as tarefas que lhe forem distribuídas pelos órgãos competentes; 

 Cumprir o horário de trabalho, garantindo o bom funcionamento da Escola; 

 Zelar pela disciplina e asseio dentro do sector do qual é responsável e cuidar da 

conservação de todo o equipamento escolar que tiver a seu cargo, cumprindo-lhe 

participar qualquer estrago ou extravio, logo que tenha conhecimento; 

 Respeitar a natureza confidencial de todas as informações relativas à Comunidade 

Escolar, guardando sigilo profissional; 

 Cumprir e pugnar pelo cumprimento do Regulamento Interno. 

 

 

1.4 Pais e Encarregados de Educação 
 

Os Pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos, fazendo por isso, parte da 

Comunidade Educativa. A todos assiste o direito de participar no processo educativo dos seus 

educandos.  

 

Os Pais e Encarregados de Educação têm o direito de: 

 Ser recebidos pela Direção Pedagógica e/ou pelo Diretor Executivo no período reservado 

ao atendimento de Pais e Encarregados de Educação; 

 Contactar e ser atendidos por qualquer dos Professores dos seus educandos em horário 

determinado; 

 Participar em atividades promovidas pela Escola; 

 Ser informados sobre o aproveitamento e comportamento dos seus educandos; 

 Conhecer o Projeto Educativo, o Regulamento Interno e demais normas de 

funcionamento do CRCB; 

 Promover ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e moral dos seus educandos. 
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Os Pais e Encarregados de Educação têm o dever de: 

 Acompanhar ativamente o percurso escolar dos seus educandos no Conservatório; 

 Cooperar com os Professores no desempenho da sua missão pedagógica, em especial 

quando para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino e aprendizagem 

dos seus educandos; 

 Comparecer no Conservatório sempre que julguem necessário ou quando para tal forem 

solicitados; 

 Tomar conhecimento das avaliações das provas e fichas de avaliação, bem como de 

outras informações relacionadas com a avaliação escolar dos seus educandos; 

 Acompanhar o estudo necessário para cada uma das disciplinas e criar as condições 

indispensáveis para que o mesmo possa ser efetuado pelos seus educandos, de acordo 

com as sugestões, recomendações e orientações dos Professores; 

 Cumprir com os encargos financeiros dentro dos prazos estabelecidos pelo CRCB. 
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Capítulo IV 
 

 

 

1. Serviços da Escola 
 

 

1.1 Secretaria 
 

A Secretaria é o centro administrativo da Escola, competindo-lhe, para além de outras atribuições, 

organizar os Processos Individuais dos Alunos, Docentes e restante Pessoal; centralizar os processos de 

matrícula e transferência de Alunos; receber e dar seguimento às solicitações apresentadas à Escola, 

proceder todos recebimentos e pagamentos mediante autorização da Direção. 

 

 

1.2 Reprografia 
 

A Reprografia fornece serviço de cópias, podendo ser utilizado por Alunos, Docentes e demais 

Trabalhadores. 

Este serviço, é pago pela tabela aprovada e afixada. 

A reprodução de materiais mais extensos está sujeita ao cumprimento dos prazos acordados com 

o responsável do serviço. 

 

 

1.3 Biblioteca 
 

A Biblioteca está ao serviço da Comunidade Educativa, podendo esta requisitar os materiais 

constantes neste item para consulta dentro do espaço escolar, mediante a respetiva requisição e 

supervisionada pelo Trabalhador responsável.  

 

 

1.4 Cafetaria 
 

Este serviço destina-se ao uso exclusivo dos membros da Comunidade Educativa. 

 

Todos os serviços atrás referidos têm um horário de funcionamento específico, definido 

anualmente pelo Órgão de Direção da Escola e afixado no local de modo a ser consultado por qualquer 

membro da Comunidade Educativa. 
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É da responsabilidade dos serviços 

 Zelar pela ordem e silêncio necessários ao correto desenvolvimento das atividades 

curriculares; 

 Executar as funções, que lhes foram atribuídas, com honestidade, disciplina, interesse, 

profissionalismo, pontualidade e assiduidade.  

 

 

1.5 Outros serviços 
 

Além dos serviços já referidos, o CRCB, disponibiliza ainda: 

 

Salas para Estudo 

O Conservatório poderá criar anualmente e em função da disponibilidade das 

salas, um horário no qual os Alunos poderão estudar o seu instrumento. Também 

poderão utilizar as salas para realizar as suas outras tarefas escolares, desde que a sala 

não seja necessária para o estudo do instrumento por outros Alunos. 

O Aluno terá acesso à sala de forma regular, após a marcação no mapa que 

existe para o efeito, e solicitar a chave da mesma ao Trabalhador, ficando responsável 

por qualquer dano. 

 

Instrumentos (mediante aluguer): 

A frequência do Conservatório não implica, em nenhuma circunstância, a 

disponibilização de instrumentos pela Escola. Não obstante o atrás referido, o 

Conservatório dispõe de instrumentos para aluguer a Alunos da Escola, estando este 

serviço regido por um normativo específico. 

 

 

 

2. Espaço Escolar 
 

 

O Conservatório Regional de Castelo Branco tem a sua sede localizada no Largo da Sé n.º 20 em 

Castelo Branco. Dispõe ainda, no mesmo local, do Edifício II (antigos CTT’s) e, em Idanha-a-Nova, do 

Pólo. 

 Toda a utilização das instalações é reservada e pode ser restrita sempre que a Direção 

assim o entenda. 

 Têm acesso ao CRCB todos os seus Trabalhadores, Alunos, Pais e Encarregados de 

Educação, Visitantes e Prestadores de serviços. 

 No caso dos visitantes, apenas poderão circular no espaço escolar quando devidamente 

acompanhados por um Trabalhador.  

 A circulação nos espaços adjacentes às salas de aulas encontra-se restrita durante as 
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atividades letivas e nos horários de audições e concertos. 

 A Direção poderá ceder ou emprestar os espaços para atividades externas à escola, desde 

que tal não colida com o normal funcionamento das atividades letivas. 

 Também a afixação de cartazes, anúncios ou quaisquer outros tipos de impressos carece 

de autorização prévia por parte da Direção. 

 A Escola não se responsabiliza pela perda ou extravio de qualquer objeto ou valor. 

 O uso de aparelhos eletrónicos não é permitido na sala de aula ou de estudo no decorrer 

da atividade letiva, exceto para fins pedagógicos. 

 O CRCB não permite qualquer captação de imagem ou som no seu espaço escolar e locais 

de concerto sem autorização prévia por parte da Direção. O uso indevido de imagens é 

sancionado por lei.  

 

 

 

3. Disposições Finais 
 

 

3.1 Regulamento Eleitoral 
 

A eleição dos Órgãos Sociais será objeto de regulamentação própria a aprovar em Assembleia 
Geral, mediante proposta da Direção 

 

 

3.2 Casos omissos 
 

Os casos omissos são resolvidos pela Direção, ouvidos, sempre que necessário, os outros órgãos 

da Escola, nos termos legais.  

 

 

3.3 Disponibilidade do Regulamento Interno 
 

Todos os membros da Comunidade Educativa deverão tomar conhecimento das normas 

constantes no Regulamento Interno. 

 

O Regulamento Interno do Conservatório Regional de Castelo Branco é publicitado na escola, em 

local visível e adequado. Para consulta de todos os interessados, estarão permanentemente disponíveis 

versões integrais do Regulamento na sala de Professores, Secretaria, Reprografia e site oficial do 

Conservatório. 
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3.4 Entrada em vigor 
 

O Regulamento Interno do Conservatório Regional de Castelo Branco e as suas posteriores 

alterações entrarão em vigor, após proposta da Direção e aprovação pela Assembleia Geral do 

Conservatório. 

 

Este Regulamento Interno foi revisto em reunião do Conselho Pedagógico de 21 de julho de 2014.    

Foi apresentado e aprovado em reunião de Assembleia Geral no dia 10 de dezembro de 2014, tal 

como consta da ata em minuta que se lavrou. 

 

 

 


