
Categoria

Exma Srª. Diretora

Descrição do serviço:

Conselho de Docentes / Departamento curricular de

Componente letiva: às

às

Componente não letiva: às

às

Reservado aos Serviços de Administração Escolar:

Informação:

F – Falecimento familiares 

G – Doença 

L1 – Consultas/exames médicos (próprio) 

L2 – Consultas /exames médicos (familiar )

M1 – Assistência a filhos 

M5 – Assistência familiares  

O – Trabalhador estudante

R – Cumprimento de obrigações 

X1 – Motivos não imputáveis O Ass.Técnico

Z2 – Actividade sindical – Reuniões 

T – por conta do período de férias DESPACHO:

dias

tempos

dias Data: ____/____/20____

tempos

Outro:

Data de recepção

Disciplina(s) Serviço

Nome:

A exercer funções na Escola/Jardim:

O/a docenteData:

Grupo de recrutamento:

O Diretor,

Nº
 _____ /_____/20____

Ao abrigo do artigo 102º do ECD, solicito a V. Exª autorização para faltar ao serviço no dia ___ / ___ / 

______, correspondente a ___ dia / ___ tempo(s), a descontar no presente___ / próximo ano ___.

Este mês deu:

Desde inicio do ano letivo deu    

(Adelino António Tomé Queirós)

Justificação de falta - Pessoal docente

Reunião de: Outra:

Ano/turma/curso

Comunico a V. Exª que não comparecerei ao serviço no dia ___/___/_____, ao abrigo de 

___________________ __________________________________________________________, 

correspondente a ___ dia / ___ tempos.

A falta pode ser considerada ao abrigo de

Horas

Conselho de turma:

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA 

 SABROSA - 152808 



NOTA 1 (Artigo 102.º)

Faltas por conta do período de férias

NOTA2

1—O docente pode faltar um dia útil por mês, por conta do período de férias, atá ao limite de sete dias por ano

A participação oral, no próprio dia, deve ser efectuada, presencialmente ou via telefone para Direcção.

2—As faltas previstas no presente artigo quando dadas por docente em período probatório apenas podem ser descontadas nas férias do próprio

ano.

3—O docente que pretenda faltar ao abrigo do disposto no presente artigo deve solicitar, com a antecedência mínima de três dias úteis, 

autorização escrita ao órgão de direcção executiva do respectivo estabelecimento de educação ou de ensino, ou se tal não for

comprovadamente possível, no próprio dia, por participação oral, que deve ser reduzida a escrito no dia em que o docente regresse ao

serviço.

4—As faltas a tempos letivos por conta do período de férias são computadas nos termos previstos do n.o 5 do artigo 94.o, até ao limite de quatro

dias, a partir do qual são consideradas faltas a um dia.


