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1-Introdução 

A Escola de Dança “Lugar Presente” é um estabelecimento de ensino particular com a 
autorização definitiva de funcionamento nº 4 / EPC / Centro / 2014 por parte da Direção 
Regional e Educação do Centro, sendo a entidade titular a Companhia Paulo Ribeiro - 
Associação Cultural.  

A atividade do Lugar Presente tem como objetivo primário o desenvolvimento e funcionamento 
do ensino artístico especializado da dança, para crianças e adolescentes que frequentam o 
ensino básico e secundário, na região de Viseu. 

Paralelamente, esta escola desenvolve ainda Cursos Livres de Dança e Teatro, para além de 
workshops e ateliês de férias, residências e apresentações informais para todos os tipos de 
públicos. 

Este Regulamento Interno pretende concretizar e consolidar a autonomia desta escola e 
assegurar a sua qualidade, evolução e pleno funcionamento, estabelecendo as suas principais 
normas de funcionamento. É tarefa de todos contribuir para o aperfeiçoamento contínuo deste 
Regulamento, que deverá ser atualizado quando ocorrer alguma mudança na legislação vigente 
ou quando os órgãos da escola considerarem necessário.  

Embora defina as normas que salvaguardam os direitos e preveem os deveres da comunidade 
educativa, um Regulamento deve ser um instrumento que não restringe a capacidade que os 
elementos dessa comunidade têm de refletir criticamente sobre as possíveis respostas aos 
problemas que a convivência social desencadeia. 

Numa Escola de formação artística, como é o caso do Lugar Presente, o desenvolvimento de 
formas de sensibilidade criativa e a obtenção de níveis de proficiência artística devem ser 
anteparados por hábitos de vida escolar regulados por valores sociais de cooperação, sentido 
de responsabilidade e respeito mútuo, e valores individuais assentes na verdade, na lealdade e 
na justiça. 

O conjunto de regras explícitas que constituem este Regulamento visa criar as condições para 
que Professores, Alunos e Funcionários possam desenvolver de forma rigorosa, ações 
coerentes, quer na solução de eventuais conflitos, quer na análise de situações pedagógicas, 
administrativas, jurídicas ou outras cuja resolução requeira a intervenção da comunidade 
escolar. 

Este documento é proposto pela Direção Pedagógica e está sujeito a aprovação por parte da 
Direção da Companhia Paulo Ribeiro. 
 

2- Órgãos de Gestão da Escola 

São órgãos de Gestão da Escola, os seguintes: 

• Direção Geral 
• Direção Pedagógica 
• Conselho Pedagógico 

	  

	  

	  



2.1. Direção Geral 

A Direção Geral é protagonizada pela Direção da Companhia Paulo Ribeiro, enquanto entidade 

promotora da Escola de Dança Lugar Presente. 

A Direção Geral é o órgão de administração e gestão da escola, nas áreas artística, pedagógica, 
cultural, administrativa, financeira e patrimonial. 

Compete à Direção Geral aprovar o Projeto Educativo elaborado pelo Conselho Pedagógico. 

Ouvido o Conselho Pedagógico compete também à Direção Geral (As competências da entidade 
titular estão elencadas no art.º 38.º do DL 152/2013 de 04/11): 

a) Aprovar as alterações ao: 

• Regulamento Interno 
• Plano anual de atividades 
• Relatório anual de atividades 
• Plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente. 

 

b) Compete-lhe, também, no plano da gestão artística, pedagógica, cultural, administrativa, 
financeira e patrimonial da Escola: 

1. Definir o regime de funcionamento da Escola; 

2. Elaborar o projeto de orçamento, de acordo com as linhas orientadoras definidas; 

3. Superintender na constituição de turmas e na elaboração de horários; 

4. Distribuir o serviço Docente e não Docente; 

5. Gerir as instalações, espaços e equipamentos da Escola, bem como os outros recursos 
educativos; 

6.Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de associação, com outras 
escolas, instituições artísticas, autarquias ou coletividades; 

7. Proceder à seleção e recrutamento do Pessoal Docente e não Docente, nos termos da lei 
aplicável; 

8. Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos; 

9. Divulgar, anualmente, a toda a comunidade escolar, as normas internas, após a sua 
aprovação; 

10. Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas na lei e que lhe forem delegadas 
pela administração educativa; 

11. Representar a Escola; 

12. Exercer o poder hierárquico, designadamente em matéria disciplinar, em relação ao Pessoal 

Docente e não Docente; 



13. Exercer o poder disciplinar em relação aos Alunos, aplicando, sem convocar o Conselho de 
Turma, as medidas disciplinares previstas na lei; 

14. Proceder à avaliação do desempenho do pessoal não Docente; 

15. Intervir nos termos da lei no processo de avaliação do desempenho do pessoal Docente. 

2.2. Direção Pedagógica 

A Direção Pedagógica é designada pela Direção Geral por um período indeterminado de anos.  

O cargo pode ser recusado ou haver cessação de funções, desde que a Direção Geral e a 
Direção Pedagógica estejam de acordo.  

A Direção Pedagógica possui autonomia técnico-científica e está subordinada ao Estatuto do 
Ensino Particular e Cooperativo (Decreto-Lei n.º 152/2013 de 04 de novembro), nomeadamente 
ao seu Artigo 41.º. 

A Direção Pedagógica é responsável pela orientação pedagógica deste estabelecimento de 
ensino, nomeadamente (as competências da Direção Pedagógica estão elencadas no art.º 41.º 
do DL 152/2013 de 04/11): 

a) Representar a escola junto do Ministério de Educação da Educação em todos os assuntos de 
natureza pedagógica; 

b) Planificar e superintender as atividades curriculares; 

c) Promover o cumprimento dos planos e programas de estudo; 

d) Zelar pela qualidade do ensino;  

e) Representar a escola junto de toda a comunidade educativa envolvida no funcionamento dos 
cursos livres e do ensino vocacional da dança, nomeadamente: alunos, encarregados de 
educação, professores e restante equipa docente e não docente pertencente às escolas 
parceiras, bem como junto da Equipa de Apoio às Escolas de Viseu. 

2.3. Conselho Pedagógico 

O Conselho Pedagógico é o órgão de administração e gestão que assegura a coordenação e 
orientação da vida educativa da escola, nomeadamente no domínio pedagógico ou didático, de 
orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente 
e não docente. 

Toda a atividade do conselho pedagógico deve desenvolver-se no respeito dos princípios de 
democraticidade e participação consagrados na lei de bases do sistema educativo. 

A sua composição deverá obedecer a uma representatividade que poderá passar por ter: 

• O Diretor Pedagógico 
• Um membro da Direção Geral 
• Professores das várias áreas artísticas ministradas no ensino artístico especializado: 

Técnicas de Dança, Práticas Complementares de Dança e Música 
• Um membro do pessoal não docente 
• Um representante dos pais / encarregados de educação. 

	  



Ao Conselho Pedagógico compete (as competências da Direção Pedagógica estão elencadas no 
art.º 37.º do DL 152/2013 de 04/11): 

• Apresentar propostas para a elaboração do projeto educativo, do regulamento interno e 
do plano anual de atividades e emitir parecer sobre os respetivos projetos; 

• Definir critérios gerais nos domínios da informação e orientação escolar e vocacional, 
do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos Alunos; 

• Definir princípios gerais da articulação e diversificação curricular, dos apoios e 
complementos educativos; 

• Incentivar e apoiar iniciativas de índole artística, formativa e cultural; 
• Dar parecer sobre os currículos, programas, modelos de provas e outros instrumentos 

de avaliação, emanados da tutela ou produzidos pela Escola; 
• Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração de horários; 
• Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e 

recomendações. 
 

Este conselho deverá reunir pelo menos uma vez em cada período, em data a designar pelo 
Diretor Pedagógico. Contudo, caso seja necessário, qualquer um dos elementos constituintes 
poderá solicitar uma reunião extraordinária.  

Nas reuniões em que sejam tratados assuntos que envolvam sigilo, designadamente sobre 
matéria de provas de exame ou de avaliação global, apenas participam os membros Docentes e 
os membros da Direção. 

3- Outras Secções da Escola 

3.1 Administração 

O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo – financeira da 
Escola, nos termos da legislação em vigor. 

O conselho administrativo tem a seguinte composição: 

a) O Diretor Geral, que preside; 

b) O Gestor do Projeto; 

c) O Administrador da Companhia Paulo Ribeiro. 

São competências do Conselho Administrativo: 

• Aprovar o projeto de orçamento da Escola, em conformidade com as linhas 
orientadoras definidas Direção; 

• Elaborar o relatório de contas de gerência; 
• Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de 

receitas 
• Verificar a legalidade da gestão financeira da Escola; 
• Elaborar os contratos com pessoal, fornecedores, financiadores, patrocinadores e 

colaboradores; 
• Zelar pela atualização do cadastro patrimonial da Escola; 
• Exercer as demais competências que lhe estão legalmente cometidas. 

 
 

	  



3.2 Secretaria 

À Secretaria, compete organizar os processos individuais dos Alunos, Docentes e restante 
pessoal. Centraliza os processos de matrícula e transferência dos Alunos. Recebe, e dá 
seguimento às solicitações apresentadas à Escola, e trata das questões relacionadas com os 
demais serviços previstos na lei. O horário de atendimento ao público é definido pelo Diretor no 
início de cada ano letivo. 

4- Legislação Aplicável  
 
Portaria n.º 59-B/2014, DR 47, Suplemento, Série I, de 2014-03-07 
Ministério da Educação e Ciência 
Procede à segunda alteração da Portaria n.º 243-B/2012, de 13 de agosto, alterada pela Portaria n.º 419-B/2012, de 20 
de dezembro, que define o regime de organização e funcionamento, avaliação e certificação dos cursos secundários 
artísticos especializados de Dança, de Música, de Canto e de Canto Gregoriano e aprova os respetivos planos de 
estudos ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo. 
 
Portaria n.º 59/2014, DR 47, Série I, de 2014-03-07 
Ministério da Educação e Ciência 
Fixa os termos da gestão flexível do currículo, no âmbito da autonomia pedagógica das escolas particulares e 
cooperativas a que se refere o artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de novembro. 
 
Portaria n.º 419-B/2012, DR 246, Suplemento, Série I, de 2012-12-20 
Ministério da Educação e Ciência 
Primeira alteração à Portaria nº 243-B/2012, de 13 de agosto que define o regime de organização e funcionamento, 
avaliação e certificação dos cursos secundários artísticos especializados de Dança, de Música, de Canto e de Canto 
Gregoriano e aprova os respetivos planos de estudos ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e 
cooperativo. 
 
Declaração de Retificação n.º 58/2012, DR 198, Série I, de 2012-10-12 
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 
Retifica a Portaria n.º 243-B/2012, de 13 de agosto, do Ministério da Educação e Ciência, que define o regime de 
organização e funcionamento, avaliação e certificação dos cursos secundários artísticos especializados de Dança, de 
Música, de Canto e de Canto Gregoriano e aprova os respetivos planos de estudos ministrados em estabelecimentos de 
ensino público, particular e cooperativo, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 156, suplemento, de 13 de 
agosto de 2012. 
 
Declaração de Retificação n.º 55/2012, DR 189, Série I, de 2012-09-28 
Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral  
Retifica a Portaria n.º 225/2012, de 30 de julho, do Ministério da Educação e Ciência, que cria os Cursos Básicos de 
Dança, de Música e de Canto Gregoriano dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e estabelece o regime relativo à 
organização, funcionamento, avaliação e certificação dos cursos, bem como o regime de organização das iniciações em 
Dança e em Música no 1.º Ciclo do Ensino Básico, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 146, de 30 de julho 
de 2012. 
 
Portaria n.º 243-B/2012, DR 156, Suplemento, Série I, de 2012-08-13 
Ministério da Educação e Ciência 
Define o regime de organização e funcionamento, avaliação e certificação dos cursos secundários artísticos 
especializados de Dança, de Música, de Canto e de Canto Gregoriano e aprova os respetivos planos de estudos 
ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo. 
 
Portaria n.º 225/2012, DR 146, Série I, de 2012-07-30 
Ministério da Educação e Ciência 
Cria os Cursos Básicos de Dança, de Música e de Canto Gregoriano dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e estabelece o 
regime relativo à organização, funcionamento, avaliação e certificação dos cursos, bem como o regime de organização 
das iniciações em Dança e em Música no 1.º Ciclo do Ensino Básico 
 
Decreto-Lei n.º 139/2012. D.R. n.º 129, Série I de 2012-07-05 
Ministério da Educação e Ciência 
Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos, da avaliação dos conhecimentos e 
capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos dos ensinos básico e secundário. 
 
Despacho n.º 1305/2012, DR 21, Série II, de 2012-01-30 
Ministério da Educação e Ciência - Gabinete da Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário 
Concede paralelismo pedagógico e autonomia às escolas do ensino particular e cooperativo que ministram cursos do 
ensino artístico especializado da dança 



Portaria nº 267/2011, DR 178, Série I, de 2011-09-15 
Ministério da Educação e Ciência 
Primeira alteração à Portaria n.º 691/2009, de 25 de Junho, que cria os cursos básicos de Dança, de Música e de Canto 
Gregoriano e aprova os respectivos planos de estudo. 
 
Declaração de Rectificação nº 59/2009, DR 152, Série I, de 2009-08-07 
Presidência do Conselho de Ministros  
Rectifica a Portaria n.º 691/2009, de 25 de Junho, do Ministério da Educação, que cria os Cursos Básicos de Dança, de 
Música e de Canto Gregoriano e aprova os respectivos planos de estudo, publicada no Diário da República, 1.ª série, 
n.º 121, de 25 de Junho de 2009. 
 
Portaria nº 691/2009, DR 121, Série I, de 2009-06-25 
Ministério da Educação 
Cria os Cursos Básicos de Dança, de Música e de Canto Gregoriano e aprova os respectivos planos de estudo. 
 
Decreto-Lei nº 344/1990, DR 253, Série I, de 1990-11-02 
Ministério da Educação 
Estabelece as bases gerais da organização da educação artística pré-escolar, escolar e extra-escolar. 
 
Decreto-Lei nº 310/1983, DR 149, Série I, de 1983-07-01 
Ministério das Finanças e do Plano, da Educação e da Reforma Administrativa 
Reestrutura o ensino da música, dança, teatro e cinema. 
 
Decreto-Lei nº 553/1980, DR 270, Série I, de 1980-11-21 
Ministério da Educação e Ciência 
Aprova o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo 
 
 
 

5- Regime de Funcionamento  
 
São abrangidos pelo presente Regulamento Interno todos os membros da comunidade escolar 
desde que se encontrem: 

-Na Escola; 

-Nos locais e eventos em que a Escola se fizer representar. 

5.1 Cursos 

A Escola de Dança Lugar Presente proporciona aos seus alunos duas vertentes de formação: 

5.1.1 Ensino Artístico Especializado 

a) Curso Básico de Dança - 2º e 3ºciclos do ensino básico* 

b) Curso Secundário de Dança* 

O Ensino Artístico Especializado destina-se a alunos que apresentem capacidades e aptidões e 
que tenham como objetivo adquirir uma formação sólida na área da Dança, podendo 
nomeadamente prosseguir os seus estudos em cursos profissionais e superiores de Dança, ou 
integrar profissionalmente projetos ou grupos de Dança. 

*) em regime de frequência articulado.  

5.1.2. Cursos Livres 

Os Cursos Livres destinam-se a todos os interessados a partir dos 3 anos que tenham como 
objetivo a aprendizagem da Dança e do Teatro enquanto complemento da sua formação 
artística ou simplesmente como atividade lúdica. 

Destinam-se também aos alunos que optem por uma formação intensiva após o horário escolar. 



 
 

5.2. Plano Curricular   

5.2.1. CURSO BÁSICO DE DANÇA (plano de estudos semanal para aulas de 90 minutos) 

 2º ciclo do ensino básico  
- 3 aulas - Técnica de Dança Clássica 
- 1 aula - Técnica de Dança Contemporânea 
- 1 aula - Técnica de Dança Moderna 
- 1 aula - Expressão Criativa (Práticas corporais, Expressão Teatral e Danças Tradicionais) 
- 1 aula – Música 

 
3º ciclo do ensino básico  

- 3 a 5 aulas - Técnica de Dança Clássica 
- 1 a 3 aulas - Técnicas de Dança Contemporânea 
- 1 aula - Técnica de Dança Moderna 
- 1 aula - Práticas Complementares de Dança (Práticas corporais, Hip Hop, Interpretação e 

ateliê coreográfico) 
- 1 aula – Música 
 
5.2.2.CURSO SECUNDÁRIO DE DANÇA (Componentes de Formação Científica e Técnica-
Artística) 

Curso Secundário de Dança  
(Portaria n.º 243-B/2012 de 13/08) 

- 5 aulas - Técnica de Dança Clássica 
- 4 a 5 aulas - Técnica de Dança Contemporânea 
- 1 a 2 aulas - Técnica de Dança Moderna  
- 1 a 2 aulas – Oferta Complementar(Ateliê coreográfico)/Opção(Composição/Técnicas Teatrais) 
- 1 aula – Música 
- 1,5 aula - História da Cultura e das Artes 
 
5.2.3. CURSOS LIVRES 

O programa dos cursos livres é constituído por disciplinas de frequência livre, e é destinado a 
uma faixa etária bastante alargada, a partir dos 3 anos de idade. Este programa pode ser 
alterado em cada ano letivo em função da procura e da disponibilidade dos professores, sendo 
constituído nomeadamente pelas seguintes disciplinas, entre outras a definir anualmente: 
- Dança Criativa 
- Iniciação à Dança 
- Iniciação às Técnicas de Dança 
- Dança Jazz 
- Hip Hop 
- Dança Oriental 
- Yoga 
- Técnica Clássica 
- Dança Contemporânea 
- Danças Afro-Latinas 
- Expressão Dramática 
- Curso de Teatro 
 
5.3 Regime de Admissão 
 
 



5.3.1. Ensino Artístico Especializado (segundo Modelo de Prova de Seleção da ANQEP) 

Curso Básico de Dança  
- Têm acesso ao 2º e 3º ciclo os alunos que tenham concluído respetivamente o 1º ou o 2º 
ciclo do ensino básico, e que tenham sido aprovados nos testes de admissão, destinados a 
avaliar as capacidades e aptidões para a aprendizagem da Dança. 

Curso Secundário de Dança  

- Têm acesso ao curso secundário de dança, os alunos que tenham concluído o 3º ciclo do 
ensino básico e tenham sido aprovados nos testes de admissão, destinados a avaliar as 
capacidades e aptidões para a aprendizagem da Dança. 

- As provas de admissão realizam-se no mês de junho. O período de inscrição para as 
respetivas audições é anunciado através da imprensa e folhetos informativos expostos em 
diversos locais da cidade e enviados para as escolas de Dança e escolas do ensino básico, com 
antecedência não inferior a 30 dias sobre a data da realização dos mesmos. 

- O júri dos testes de admissão será constituído pelo Diretor Pedagógico da Escola de Dança e, 
pelo menos mais dois professores designados pela direção, sendo um obrigatoriamente da 
área da Técnica de Dança Clássica e outro de Técnicas de Dança Contemporânea. 

- Poderão ficar dispensados de realização dos testes de admissão, os alunos candidatos que já 
tenham frequentado aulas de Dança nos cursos livres ou vocacional do Lugar Presente, por 
um período de pelo menos 1 ano.  

- As admissões estão sujeitas ao número de vagas existentes. 

5.3.2. Cursos Livres  

A matrícula nestes cursos não é sujeita a testes de admissão. São integrados nos diversos 
níveis de aprendizagem, consoante a idade e a experiência anterior na área da Dança. 

 

5.4 Matrículas 

As inscrições e matrículas decorrem entre julho e início de setembro, em datas a divulgar pela 
escola. 

 

5.5 Horários 

- Os horários são divulgados no início do mês de setembro. 

- As aulas têm início e fim de acordo com o que está estabelecido no horário. 

- Os alunos estão sujeitos aos horários afixados para cada nível de aprendizagem. Contudo, no 
caso de se verificar alguma incompatibilidade, devem informar atempadamente a Direção da 
escola. 

 

 

5.6 Faltas 



5.6.1 Dos Alunos 

 Ensino Artístico Especializado  

- O limite previsto de faltas não justificadas é de duas vezes o número de tempos letivos 
semanais. Se o aluno ultrapassar esse número reprovará à disciplina em questão e, no caso da 
Técnica de Dança Clássica, Técnicas de Dança Contemporânea, Dança Criativa e Criação 
Coreográfica não transitará de ano.   

- Os alunos terão uma tolerância máxima para comparecer às aulas de 10 minutos, a partir do 
qual poderá ser marcada falta pelo professor. 

- As justificações das faltas deverão ser entregues ao professor, assinadas pelo encarregado de 
educação até ao 3.º dia útil subsequente à verificação da mesma. 

Cursos Livres 

- Os alunos dos cursos livres deverão igualmente justificar as faltas. Um elevado número de 
faltas poderá impedir o aluno de transitar para o nível seguinte. Sendo que, a inscrição poderá 
ser automaticamente anulada, se o aluno der mais do que 4 faltas seguidas sem aviso prévio 
e não for possível, em tempo útil, obter um contacto telefónico ou por outra via, que permita 
confirmar a vontade de continuação da frequência das aulas por parte do aluno em causa. 

- Os alunos terão uma tolerância máxima para comparecer às aulas de 10 minutos, a partir do 
qual poderá ser marcada falta pelo professor. 

- Para os cursos referidos no parágrafo anterior, com o acordo dos respetivos professores e 
informando os respetivos serviços da escola, as aulas a que o aluno faltar poderão ser 
compensadas com a frequência de outras aulas da mesma disciplina ou de outras disciplinas, 
durante o ano letivo em curso. 

5.6.2 Dos Docentes 

O regime de faltas do corpo docente obedecerá ao regulamento de faltas aprovado pela 
Direção Geral do Lugar Presente. 

 

5.7 Avaliação  

 

5.7.1 Ensino Artístico Especializado (art. 10.º a 12.º da Portaria 225/2012 e 18.º a 19.º da 
Portaria 243-B/2012) 

Curso Básico de Dança (2º e 3º Ciclos do Ensino Básico) e Curso Secundário de Dança 

- A avaliação do aproveitamento escolar nas disciplinas do ensino artístico especializado 
obedece às normas de avaliação contínua dos respetivos níveis de ensino e inclui também a 
realização de exames nas disciplinas de técnicas de dança no final de cada ciclo de 
escolaridade. 

- Ao nível do 2º e 3º ciclo, o aproveitamento global do aluno é determinado no final de cada 
ano, em regime de classe, considerando-se com aproveitamento, os alunos que se encontrem 
nas seguintes condições: 

a) Tenham aproveitamento nas disciplinas de Técnica de Dança Clássica, Técnicas de Dança 
Contemporânea e Técnica Moderna. 



b) Tenham aproveitamento nas restantes disciplinas. Podem transitar se não tiverem 
aproveitamento numa das disciplinas, desde que não seja em técnicas de dança. 

- Os alunos que obtenham aproveitamento global de frequência nos termos do número 
anterior: 

a) Transitam para o ano seguinte, em anos de passagem; 

b) Serão submetidos a exame, nos anos em que este é obrigatório (6º ano de escolaridade - 
grau elementar e 9º ano de escolaridade - grau intermédio) 

- Os alunos são avaliados em diversos parâmetros (definidos no início do ano letivo), 
dependendo da disciplina em questão.  

5.7.2. Cursos Livres 

- Os alunos dos cursos livres não são sujeitos a avaliação formal. A eventual transição de nível 
será proposta pelo professor ou pelo próprio aluno, sujeita a aprovação do professor da 
disciplina. 

- No final do ano poderão ser passados certificados de frequência para os alunos dos Cursos 
Livres que o solicitem. 

 

6- Comunidade Escolar    

6.1 Alunos 

O aluno tem direito a: 

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

b)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, de forma a propiciar a realização 
de aprendizagens bem sucedidas; 

c) Usufruir do ambiente e do projeto educativo que proporcionem as condições para o seu 
pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a formação da sua 
personalidade e da sua capacidade de auto -aprendizagem e de crítica consciente sobre os 
valores, o conhecimento e a estética; 

d) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e no 
desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido; 

e) Usufruir de um horário escolar adequado ao ano frequentado, bem como de uma 
planificação equilibrada das atividades curriculares e extracurriculares; 

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

g) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu processo 
individual, de natureza pessoal ou familiar; 

	  



h) Apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos 
professores e órgãos de administração e gestão da escola em todos os assuntos que 
justificadamente forem do seu interesse; 

i) Ser informado, em termos adequados à sua idade e ao ano frequentado, sobre todos os 
assuntos que justificadamente sejam do seu interesse, nomeadamente sobre o modo de 
organização do plano de estudos ou curso, o programa e objetivos essenciais de cada disciplina 
ou área disciplinar, e os processos e critérios de avaliação, bem como sobre matrícula, apoios 
sócio - educativos, normas de utilização e de segurança dos materiais e equipamentos e das 
instalações, incluindo o plano de emergência, e, em geral, sobre todas as atividades e 
iniciativas relativas ao projeto educativo da escola; 

j) Participar nas demais atividades da escola, nos termos da lei e do respetivo regulamento 
interno; 

k) Participar no processo de avaliação, nomeadamente através dos mecanismos de auto e 
hetero – avaliação; 

l) Ter condições de trabalho e higiene; 

m) Requerer a utilização de um cacifo para a guarda do material e objetos pessoais, contra o 
pagamento de uma caução que será devolvida no fim do ano. 

  

São deveres dos Alunos: 

a) Estudar, empenhando -se na sua educação e formação integral; 

b) Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das 
atividades escolares; 

c) Seguir as orientações dos professores relativas ao seu processo de ensino e aprendizagem; 

d) Tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade educativa; 

e) Respeitar as instruções dos professores e do pessoal não docente; 

f) Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração na escola de 
todos os alunos; 

g) Participar nas atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola, bem como nas 
demais atividades organizativas que requeiram a participação dos alunos; 

h) Respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade educativa; 

i) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, material didático, mobiliário e 
espaços da escola, fazendo uso correto dos mesmos; 

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

k) Permanecer na escola durante o seu horário, salvo autorização escrita do encarregado de 
educação ou da direção da escola; 

l) Conhecer e cumprir o estatuto do aluno, as normas de funcionamento dos serviços da escola 
e o regulamento interno da mesma; 



m) Não possuir e não consumir substâncias aditivas, em especial drogas, tabaco e bebidas 
alcoólicas, nem promover qualquer forma de tráfico, facilitação e consumo das mesmas; 

n) Não transportar quaisquer materiais, equipamentos tecnológicos, instrumentos ou engenhos, 
passíveis de, objetivamente, perturbarem o normal funcionamento das atividades letivas, ou 
poderem causar danos físicos ou morais aos alunos ou a terceiros; 

o) Não praticar qualquer ato ilícito; 

p) Apresentar-se nas aulas com o material escolar indispensável e que é estipulado no início de 
cada ano letivo para cada disciplina e classe, não esquecendo que o material utilizado nas aulas 
de técnicas de dança (maillot, collants, sapatilhas, etc) deve ser alvo de especial cuidado; 

q) Respeitar o direito ao ensino e educação dos outros Alunos; 

r) Conhecer e respeitar as normas e horários de funcionamento das instalações e serviços da 
escola, assim como, chegar às instalações onde as aulas decorrem, com a antecedência 
necessária que lhes permita trocar de roupa (se exigido) e entrar na aula à hora do início da 
mesma. 

s) Não utilizar telemóvel ou aparelhos afins, mastigar pastilha elástica, nem comer dentro da 
sala de aula. 

Sanções: 

- Os alunos poderão ser sancionados disciplinarmente no caso do seu comportamento ser 
incompatível com o normal decorrer das aulas. As sanções podem ir da proibição de continuar 
a aula até à expulsão da sala de aula, ou mesmo exclusão da escola nos casos mais graves 
(de acordo com a legislação do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, Lei nº 51/2012, de 05 de 
setembro ). 

Desistências: 

- Os encarregados de educação dos alunos do curso oficial poderão anular a matrícula do seu 
educando de acordo com os prazos em vigor na legislação, tendo de pagar à escola a quantia 
referente ao mês que decorre. 

- Os encarregados de educação dos alunos do ensino livre que queiram desistir, deverão fazê-lo 
por escrito, com um mês de antecedência, caso contrário ficarão obrigados ao pagamento da 
mensalidade referente ao mês de desistência. 

 

6.2 Pais e Encarregados de Educação 

Constituem direitos dos Pais e Encarregados de Educação: 

a) Serem informados sobre todas as matérias relevantes no processo educativo do seu 
educando; 

b) Serem ouvidos, sobre questões relativas aos seus educandos, pelos Professores destes, bem 
como pelos Órgãos de Administração e Gestão e Serviços Administrativos, dentro dos horários e 
nos locais previstos para esse efeito, nos termos deste Regulamento Interno; 

c) Conhecer o Regulamento Interno da Escola; 



d) Eleger e ser eleito para os órgãos em que tenham assento na Escola. 

Constituem deveres dos Pais e Encarregados de Educação: 

a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando, participando na vida pedagógica da 
Escola, de acordo com a legislação em vigor e este Regulamento Interno; 

b) Contribuir para a preservação da disciplina da escola e para a harmonia da comunidade 
educativa, em especial quando para tal forem solicitados;  

c) Diligenciar para que o seu educando beneficie efetivamente dos seus direitos e cumpra 
rigorosamente os deveres que lhe incumbem, com destaque para os deveres de assiduidade, de 
correto comportamento e de empenho no processo de aprendizagem; 

d) Contribuir para a criação e execução do projeto educativo e do regulamento interno da 
escola e participar na vida da escola; 

e) 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; 

f) Por motivos pedagógicos e de segurança, apenas os alunos com idade inferior a 6 anos, ou 
com necessidades especiais, podem ser acompanhados por um adulto nos vestiários; 

g) Comunicar ao professor e à Direção qualquer lesão ocorrida antes da sua entrada na escola 
ou durante o decorrer do ano letivo 

h) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e moral de todos os que 
participam na vida da escola; 

i) Os pais e encarregados de educação não devem interromper o normal funcionamento das 
aulas nem assistir às aulas, salvo se o professor autorizar; 

j) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais responsabilidades 
desta, em especial informando -se, sendo informado e informando sobre todas as matérias 
relevantes no processo educativo dos seus educandos; 

k) Respeitar os Professores, Alunos, Pessoal não Docente e outros Pais e Encarregados de 
Educação, dentro e fora da Escola; 

l) Representar os Pais e Encarregados de Educação nos Órgãos de Administração e Gestão da 
Escola se, para tal, forem designados.  

	  

6.3 Docentes 

Os professores, enquanto principais responsáveis pela condução do processo de ensino e 
aprendizagem, devem promover medidas de carácter pedagógico que estimulem o harmonioso 
desenvolvimento da educação, quer nas atividades na sala de aula quer nas demais atividades 
da escola. 

 São direitos do Pessoal Docente: 

a) O direito de participação no processo educativo, direito que se exerce no quadro do sistema 
educativo, da escola e da relação com a comunidade. 



b) O direito a emitir opiniões e recomendações sobre as orientações e o funcionamento do 
estabelecimento de ensino e do sistema educativo; 

c) O direito a participar na definição das orientações pedagógicas ao nível do estabelecimento 
de ensino ou das suas estruturas de coordenação; 

e) O direito à autonomia técnica e científica e à liberdade de escolha dos métodos de ensino, 
das tecnologias e técnicas de educação e dos tipos de meios auxiliares de ensino mais 
adequados, no respeito pelo currículo nacional, pelos programas e pelas orientações 
programáticas curriculares ou pedagógicas em vigor. 

Deveres: 

a) Orientar o exercício das suas funções pelos princípios do rigor, da isenção, da justiça e da 
equidade; 

b) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação de 
laços de cooperação e o desenvolvimento de relações de respeito e reconhecimento mútuo, em 
especial entre docentes, alunos, encarregados de educação e pessoal não docente; 

c) Zelar pela qualidade e pelo enriquecimento dos recursos didático-pedagógicos utilizados, 
numa perspetiva de abertura à inovação; 

d) Respeitar a dignidade pessoal e as diferenças culturais dos alunos valorizando os diferentes 
saberes e culturas, prevenindo processos de exclusão e discriminação; 

e) Promover a formação e realização integral dos alunos, estimulando o desenvolvimento das 
suas capacidades, a sua autonomia e criatividade; 

f) Promover o desenvolvimento do rendimento escolar dos alunos e a qualidade das 
aprendizagens, de acordo com os respetivos programas curriculares e atendendo à diversidade 
dos seus conhecimentos e aptidões; 

g) Organizar e gerir o processo ensino-aprendizagem, adotando estratégias de diferenciação 
pedagógica suscetíveis de responder às necessidades individuais dos alunos; 

h) Assegurar o cumprimento integral das atividades letivas correspondentes às exigências das 
orientações programáticas ou curriculares, assim como, adequar os instrumentos de avaliação 
às exigências dos mesmos e adotar critérios de rigor, isenção e objetividade na sua correção e 
classificação; 

i) Colaborar na organização da escola, cooperando com os órgãos de direção e as estruturas de 
gestão pedagógica e com o restante pessoal docente e não docente tendo em vista o seu bom 
funcionamento; 

j) Cumprir os regulamentos, os horários, desenvolver e executar os projetos educativos e 
planos de atividades e observar as orientações dos órgãos de direção e das estruturas de 
gestão pedagógica da escola; 

k) Manter a disciplina e exercer a autoridade pedagógica com rigor, equidade e isenção. 

 

6.4 – Pessoal não Docente 



O pessoal não docente das escolas deve colaborar no acompanhamento e integração dos 
alunos na comunidade educativa, incentivando o respeito pelas regras de convivência, 
promovendo um bom ambiente educativo e contribuindo, em articulação com os docentes, os 
pais e encarregados de educação, para prevenir e resolver problemas comportamentais e de 
aprendizagem. 

Constituem direitos do Pessoal não Docente: 

a) Conhecer o Regulamento Interno da Escola bem como o Projeto Educativo da Escola; 

b) Intervir e participar nos Órgãos de Gestão da Escola, quando previsto na lei; 

c) Tomar posição e emitir juízos críticos sobre matéria profissional; 

d) Ser respeitado pela restante comunidade escolar; 

e) O acesso à legislação e a outra informação que, pessoal ou profissionalmente, seja do seu 
interesse. 

 Deveres: 

a) Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno da Escola; 

b) Zelar pelo material de equipamento escolar; 

c) Cumprir, com pontualidade, os horários estabelecidos e permanecer nos seus locais de 
trabalho; 

d) Empenhar-se, ativamente, na sua formação geral e profissional; 

e) Colaborar no seu processo de avaliação do desempenho 

f) Cumprir as normas que regulamentam o funcionamento dos diversos serviços da Escola; 

g) Não fumar nas instalações da Escola; 

h)Deverão ser sempre corretos nas suas atitudes com os alunos, professores e encarregados de 
educação, zelando pelo bom andamento disciplinar, administrativo e social da Escola. 

 

7- Plano de Atividades 

Recomenda-se que os alunos participem nas iniciativas promovidas pelo Lugar Presente, no 
âmbito do seu Plano Anual de Atividades elaborado pela Direção e divulgado no seu website, 
onde consta nomeadamente a calendarização de: 

a) Espetáculos de final de ano. Os professores serão sempre incentivados a prepararem uma 
apresentação de final de ano, para a qual serão sempre convidados a assistir os pais e 
amigos dos alunos (o número de lugares poderá ser limitado em função das condições da 
sala) 

b) Ateliês de férias 

c) Workshops 

d) Apresentações informais 



e) Assistência a espetáculos 

f) Visitas de estudo 

Durante o ano, por iniciativa dos professores, poderão ser promovidas Aulas Abertas aos pais e 
amigos. 

 

8- Disposições Finais 

8.1 Informações 

As informações que se seguem serão afixadas no placard informativo da Escola de Dança, 
devidamente identificado e devem ser consultadas regularmente pelos encarregados de 
educação e alunos: 

a) Calendário Escolar 

b) Horários 

c) Espetáculos e Ensaios 

d) Cursos e workshops 

e) Datas e Avaliação de Exames 

f) Quaisquer alterações que possam ocorrer durante o ano letivo (cancelamento de aulas, 
reposição das mesmas, etc.). 

8.2 Ano Letivo 

A Escola de Dança Lugar Presente rege-se pelo calendário oficial estipulado para as escolas do 
ensino público, no que respeita ao início e final do ano, bem como no período de férias letivas: 
Natal, Carnaval, Páscoa e interrupções letivas, exceto para os Cursos Livres. 

O calendário escolar será afixado no átrio de entrada da escola, no placard correspondente. 

8.3 Pagamentos 

Os pagamentos devem ser efetuados impreterivelmente até ao dia 8 de cada mês. Os 
pagamentos após esta data poderão ser agravados em 10, 20 ou 30%, se forem feitos até ao 
dia 15, fim do mês ou a partir do mês seguinte, respetivamente. A falta de pagamento 
prolongada poderá ter como consequência, a não autorização da entrada do aluno nas aulas e 
até a exclusão no caso de pagamentos com mais de um mês de atraso. 

Os pagamentos trimestrais não são divisíveis. 

As aulas a que o aluno faltou, mesmo que justificadas têm que ser pagas. 

A desistência do aluno implica o pagamento do mês ou do trimestre em curso. A inscrição anual 
não poderá ser devolvida por desistência do aluno a partir do dia 30 de setembro, exceto nos 
seguintes casos e desde que o aluno não tenha ainda iniciado a frequência das aulas: 

- Motivo de saúde comprovado, que não permita ao aluno frequentar as aulas durante a 
totalidade ou uma parte significativa do ano letivo. 



- Mudança forçada de residência por motivos imprevistos, que não permita ao aluno frequentar 
as aulas devido à distância geográfica. 

- Outros motivos da parte do aluno, reconhecidos como sendo de força maior. 

- Casos excecionais devidamente autorizados pela Direção do Lugar Presente. 

As mensalidades não poderão ser devolvidas por desistência do aluno, exceto nos seguintes 
casos e desde que o aluno não tenha ainda iniciado a frequência das aulas: 

- O pedido seja feito até ao dia 8 do mês correspondente, depois de esgotadas todas as 
possibilidades de substituição da aula(s). 

- Casos excecionais devidamente autorizados pela Direção do Lugar Presente. 

A exclusão devida a faltas ou a sanções disciplinares não conferem direito a reembolso de 
pagamentos efetuados. 

8.4 Bens Pessoais 

O Lugar Presente não se responsabiliza pelo desaparecimento de quaisquer bens pessoais. Os 
alunos não devem deixar dinheiro ou outros valores pessoais nos vestiários. Qualquer 
desaparecimento deve ser comunicado aos serviços. 

8.5 Aulas de Experiência 

O aluno poderá, antes de se inscrever ou no decorrer do ano letivo, fazer gratuitamente 1 aula 
de experiência de várias disciplinas, para poder escolher a que mais lhe interessa frequentar ou 
para mudar de disciplina, no caso de já estar inscrito. Com exceção para as aulas de Teatro 
onde não são permitidas aulas de experiência. 

Estas aulas de experiência serão consideradas aulas avulso e deverão ser pagas, no caso do 
aluno não se inscrever ou cancelar a sua inscrição após a frequência das mesmas. 

8.6 Bolsas de Estudo 

 Em conjunto com a Câmara Municipal de Viseu, é definido anualmente um número limitado de 
bolsas de estudo. 

Devido ao custo elevado das propinas (em caso da não existência de financiamento), estas 
bolsas serão canalizadas na sua totalidade para os alunos inscritos nos cursos Básico e 
Secundário de Dança. 

Estas bolsas permitem a frequência gratuita do curso pretendido e são prioritariamente 
atribuídas aos alunos / candidatos que comprovem possuir menores possibilidades financeiras e 
que a Direção da escola reconheça terem potencial artístico. 

O Lugar Presente reserva-se o direito de não atribuir quaisquer bolsas, se os candidatos não 
reunirem as condições requeridas. 

8.7 Autorização 

A inscrição no Lugar Presente pressupõe a autorização de utilização da imagem dos alunos, em 
registo fotográfico ou vídeo, salvo manifestação em contrário por parte dos próprios alunos (ou 
respetivos encarregados de educação no caso de alunos menores). Esta autorização é limitada 



para fins promocionais do próprio Lugar Presente ou da Companhia Paulo Ribeiro e não pode 
ser cedida a terceiros, sem consentimento dos próprios. 

O presente regulamento pode ser alterado a qualquer momento por decisão da Direção Geral 
do Lugar Presente, sendo sempre válida a versão mais recente que estiver afixada no painel 
informativo do Lugar Presente ou publicada no website, sobre qualquer outra. 
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