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Regulamento 

Ofertas de Escola 

 

1. DEFINIÇÃO 

 
1.1. As Ofertas de Escola (OE) são atividades gratuitas que 

proporcionam aos alunos um enriquecimento nas vertentes artística, 
desportiva, cultural e espiritual. 
 

1.2. Para a sua concretização, as OE necessitam não só de um número 
mínimo de inscrições, como também uma garantia da assiduidade dos 
alunos que justifique o investimento a fazer pelo colégio nestas 
atividades. 

 

2. ORGANIZAÇÃO 
 
2.1. As OE são apresentadas por ciclo aos alunos, em dias previamente 

combinados; 
 

2.2. A apresentação está a cargo dos próprios professores de OE; 
 

2.3. Durante a apresentação das OE, os alunos são acompanhados 
pelos respetivos DT/Tutores que se responsabilizam por manter a 
ordem na sala; 
 

2.4. A inscrição nas OE é feita on-line através de um link enviado aos 
pais via e-mail, com vagas limitadas; 

 
2.5. No início de cada ano letivo, é feita, pelos serviços administrativos e 

financeiros, uma estimativa das aulas dadas por cada professor em cada OE;  

 

2.6. Até ao dia 20 de cada mês, cada professor da OE é responsável por enviar 

um email para: maria.rebordão@santamaria.edu.pt a confirmar o número de 

aulas a serem remuneradas; 

 

2.7. Com base no ano letivo que termina, o professor de cada OE, faz um 

orçamento do custo das despesas (materiais, etc.) ao longo do ano letivo,  

que, depois de entregue e aprovado, é gerido pelos serviços administrativos 

e financeiros; 
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3. AVALIAÇÃO DAS OE 

 
3.1. As avaliações são da responsabilidade de cada professor das OE; 

 

3.2. As avaliações são feitas no programa Inovar até uma semana antes do 

final de cada período letivo. 

 

3.3. As OE são avaliadas apenas nas avaliações sumativas;  

 

3.4. A escala de avaliação das OE é a seguinte: 

Insuficiente; 

Suficiente; 

Bom; 

Muito Bom. 

 

4. RESPONSABILIDADE DOS PROFESSORES DE OE 

 
4.1. A comunicação dos professores de OE sobre episódios particulares que 

ocorram nas aulas devem ser reportados via e-mail de turma (Ex: 

6anoc@santamaria.edu.pt) ao DT de cada aluno em particular, para posterior 

comunicação aos Encarregados de Educação. 

 

4.2. Os professores da OE devem verificar periodicamente a Agenda anual. 

 

4.3. Os professores das OE devem marcar as faltas dos alunos no 
programa Inovar de modo a serem justificadas pelo processo habitual;  
 

4.4. Os motivos válidos para justificação são os mesmos que presidem 
as faltas nas disciplinas curriculares. 
 

 

5. RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR DE OE 

 
5.1. Caso não existam professores do Colégio com perfil e/ou horário 

disponível para assegurar uma OE, compete ao Coordenador das OE, 

com a ajuda do Coordenador dos Recursos Humanos, a procura e 

contratação de professores; 

 

5.2. Cabe ao Coordenador das OE encaminhar o professor contratado 

para: 

mailto:6anoc@santamaria.edu.pt


Colégio de Santa Maria 

Ano Letivo 2017 / 2018 

 

 

 

1º- Teresa Cancela de Abreu, com vista a tomar conhecimento da 

remuneração a auferir; 

2º- Vera Saldanha, com vista a adquirir password do programa 

Inovar, e-mail e agenda anual 

 

5.3. O coordenador das OE reserva-se o direito de, após o término das 
inscrições, responder a pedidos de alteração, desde que 
devidamente justificados.  

  

5.4. O Coordenador das OE avisa o professor de OE acerca de qualquer 

alteração ao horário ou à planificação; 

 

5.5. O acompanhamento dos professores de OE, bem como da adequação às 

atividades propostas e aos alunos está a cargo do coordenador das OE 

com o apoio das coordenadoras de ciclo.  

 

 

6. REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DE OE 
 

6.1. O regime de pagamento dos professores das OE, que não estão em            

regime de horário completo, no Colégio, é efetuado, sempre que possível,  

através da prestação serviços (recibos verdes). 

 

6.2. Caso o coordenador das OE não avise a inexistência da aula, até ao final  

     do dia anterior, e esta planificação não conste na Agenda anual, o 

     professor da OE, em regime de prestação de serviços, reserva-se o direito   

     a ser remunerado. 

 

6.3. Sempre que seja solicitado ao professor de OE uma ajuda extra em dias   

     de eventos (tais como, véspera do Open Day, Open Day, saídas com 

     alunos, nomeadamente para eventos desportivos entre outros) este será 

remunerado até um máximo de 4h por dia.  

 

 

 


