
11.3.3 – Bibliografia necessária: 

 

- Projeto Educativo e Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Buzio Vale 

de Cambra 

 

- Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07/01 – Código do procedimento administrativo; 

 

- Lei n.º 35/2014, de 20/06, na sua redação atual – Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas; 

 

- Lei n.º 66-B/2007, de 28/12, na sua redação atual – Sistema integrado de gestão e 

avaliação do desempenho na Administração Pública; 

 

- Lei nº 7/2009, de 12/02, artigos. 237.º a 257.º (férias e faltas), na redação que lhes foi 

dada pela Lei n.º 23/2012, de 25/06 – Código do Trabalho; 

 

- Decreto-Lei nº 18/2008, de 29/01, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 

111-B/2017, de 31/08 - Código dos Contratos Públicos 

 

- Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21/02 – Estatuto da Carreira Docente; 

 

- Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro (Acidentes em Serviço) 

 

- Despacho Normativo 6/2018, de 12 de abril alterado pelo Despacho Normativo 5/2020 

de 21 de abril, alterado pelo Despacho normativo 10 - B de 14 de abril de 2021 

(Matrículas e respetiva Renovação) 

 

- Decreto-Lei nº 55/2009, de 2/03 e Despachos nº 8452-A/2015, de 31/07 com as 

alterações introduzidas pelo Despacho nº 7255/2018, de 31/07 - Ação Social Escolar 

 

- Decreto-Lei n.º 54/2018, de 06/07 – Estabelece o regime jurídico de educação 

inclusiva; 

 

- Decreto-Lei n.º 55/2018, de 06/07 – Estabelece o currículo dos ensinos básico e 

secundário e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens, e respetivas 

portarias regulamentares; 

 

- Lei n.º 51/2012, de 05/09 - Aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar; 

 

- Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22/04, na sua redação atual (DL n.º137/2012, de 02/07) – 

Aprova o regime e autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

 

 

https://aebuzio.pt/ficheiros/doc_11_1_Qc3Sc7ipr9_Projeto_Educativo_2019-2022.pdf
https://aebuzio.pt/ficheiros/doc_12_1_rbvW8aj7F7_Regulamento_Interno.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/66041468/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/25676932/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/227271/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2066-B%2F2007%2C%20de+28+de+dezembro
https://dre.pt/pesquisa/-/search/602073/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/248178/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/542994/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/643282/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/115093805/details/normal?l=1
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/118376183/201911281113/diploma?rp=indice
https://dre.pt/home/-/dre/115652961/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/115652962/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/174840/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/249866/details/maximized

