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PROCEDIMENTOS DA PORTARIA 
 

 

 Após a entrada dos alunos no período da manhã e cumprido os horários estabelecidos, os 

portões de acesso à escola devem manter-se fechados durante o dia, abrindo-se apenas nas 

horas estipulas para a saída; 

 

 Qualquer situação de contato por parte do encarregado de educação com o educando, nos 

intervalos e no período de almoço, deve ser comunicada ao assistente operacional que 

chamará o aluno em causa, pelo que não é permitido o contacto com alunos sem este 

procedimento; 

 

 Só os encarregados de educação da Educação Pré-escolar têm acesso diário ao 

estabelecimento de ensino para a entrega e recolha dos seus educandos, nos horários 

estipulados; 

 

 Qualquer pessoa externa à Escola Básica Fernão de Magalhães, que mostrem intenção de 

contacto com o pessoal docente e não docente, deve-se dirigir ao assistente operacional de 

serviço e informar com quem deseja falar bem como o assunto a tratar. De seguida, deve o 

assistente operacional, por telefone, anunciar o visitante e verificar a possibilidade de 

atendimento. Sempre que a situação o justifique deve acompanhar o visitante até ao hall de 

entrada do edifício; 

 

 Sempre que o encarregado de educação pretenda contactar o professor titular de turma 

fora do horário estabelecido para o atendimento aos encarregados de educação, deve o 

assistente operacional de serviço à portaria, verificar e comunicar esta possibilidade. O 

atendimento só será efetuado com a concordância do Professor; 

 

 Em casos excecionais, em que é solicitada o contacto e o acesso às salas pelos encarregados 

de educação, esta só é permitida mediante a autorização do professor; 

 

 Pela regularidade verificada, estão autorizados a fazer a entrada no espaço escolar com 

veículos, a Câmara Municipal e a Empresa de distribuição de leite escolar. As restantes 

situações carecem de autorização da coordenação de estabelecimento. 
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