




O Provedor do Aluno  foi criado:

a) Por decisão do presidente da Junta de Freguesia;

b) Por decisão do Ministro da Educação;

c) Pelo Regulamento Interno do nosso Agrupamento



O trabalho do Provedor do Aluno destina-se :

a) A todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Agualva Mira Sintra;

b) Só aos alunos da Escola Secundária Matias Aires;

c) Só aos alunos da Escola Básica  D. Domingos Jardo.



Qual é o serviço do Agrupamento de Escolas de Agualva Cacém em que um dos

objetivos do seu trabalho é o apoio à integração dos alunos e a promoção de

uma aprendizagem baseada na convivência, que valorize o respeito por todos.

a) Secretaria da Escola

b) Provedor do Aluno

c) Refeitório



Com a criação do Provedor do Aluno deseja-se:

a) Criar mais um serviço no Agrupamento;

b) Evitar filas de espera na secretaria do Agrupamento;

c) Proporcionar uma maior aproximação aos alunos.



O Provedor do aluno é:

a) Um professor do Agrupamento, que é indicado pelo diretor.

b) Um professor nomeado pelo Ministério da Educação;

c) O professor mais antigo da escola;



Ao Provedor do Aluno compete promover a participação mais responsável dos alunos

na vida escolar. Neste sentido, desenvolve a sua atividade em estreita ligação com :

a) A Associação de Pais;

b) A Secretaria do Agrupamento;

c) Todos os órgãos e serviços do Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra, muito em 

especial com a Direção, o Serviço de Psicologia e Orientação, o Gabinete de Mediação de 

Conflitos.      



O Provedor do Aluno é um serviço do nosso Agrupamento que tem por objetivo:

a) Garantir a participação mais responsável e consciente dos alunos na vida escolar;

b) Realizar uma série de reuniões com todos os membros da escola para falar sobre a 

indisciplina;

c) Ajudar a Secretaria no seu serviço.



O Provedor do Aluno é um serviço do nosso Agrupamento que tem por objetivo:

a) Representar o Agrupamento em atos importantes da Associação de Pais;

b) Orientar os alunos do Agrupamento no exercício dos seus direitos e no cumprimento 

dos seus deveres;

c) Organizar as festas no final dos períodos escolares.



Um dos objetivos principais do Provedor do Aluno é:

a) Ouvir os alunos mal comportados;

b) Ajudar os alunos, os professores e os funcionários a conviverem bem entre si, 

respeitando-se mutuamente;

c) Dar explicações aos alunos com mais dificuldades.



Compete ao Provedor do Aluno:

a) Castigar os alunos com problemas disciplinares;

b) Ouvir os Encarregados de Educação dos alunos implicados em processos

disciplinares;

c) Apoiar a boa integração dos alunos na escola, para que os alunos possam ter

sucesso educativo.



Compete ao Provedor do Aluno:

a) Organizar com os alunos as festas na escola;

b) Organizar com a direção da escola as reuniões com os pais;

c) Promover a boa convivência entre todos os membros da comunidade escolar.



Compete ao Provedor do Aluno:

a) Colaborar com os diversos órgãos do Agrupamento na procura das respostas mais

adequadas aos interesses dos alunos e dos restantes elementos da comunidade

escolar;

b) Colaborar unicamente com os professores na defesa dos interesses dos alunos;

c) Colaborar unicamente com os pais na defesa dos seus interesses.



Compete ao Provedor do Aluno:

a) Atender, mas não dar conhecimento das decisões tomadas às pessoas que

recorreram ao seu serviço;

b) Dar conhecimento das decisões tomadas às pessoas que recorreram ao seu

serviço;

c) Dar apenas, em alguns casos, conhecimento das decisões tomadas às

pessoas que recorreram ao seu serviço.



As exposições/reclamações apresentadas ao Provedor do Aluno têm que

ser:

a) Em carta registada;

b) Por carta, por correio eletrónico ou presencialmente;

c) Por telefone.



Ao exercer as suas funções, o Provedor do Aluno tem que:

a) Apreciar reclamações, mas não dar conhecimento das soluções;

b) Ouvir todas as partes envolvidas e dar unicamente conhecimento ao Diretor

do Agrupamento das soluções pensadas;

c) Apreciar reclamações e escolher as formas mais adequados na procura de

soluções, devendo para tal agir em colaboração com os órgãos do

Agrupamento.



No exercício das suas funções, o Provedor do Aluno pode:

a) Ficar em silêncio, não dando a conhecer nada do que faz;

b) Dirigir às pessoas e aos vários do Agrupamento, recomendações quando julgar

que a reclamação deve ser atendível, no todo ou em parte;

c) Apenas dirigir recomendações à Direção do Agrupamento



Não fazem parte das competências do Provedor do Aluno :

a) Assegurar a participação responsável e consciente dos alunos na vida escolar;

b) A intervenção nos problemas ligado à avaliação dos alunos; 

c) Apoiar a integração dos alunos tendo em vista a promoção do seu sucesso educativo.



Não fazem parte das competências do Provedor do Aluno :

a) A colaboração com os órgãos e serviços competentes na procura de

respostas adequadas aos interesses legítimos dos alunos e dos restantes

elementos da comunidade escolar;

b) A promoção da boa convivência, no respeito de uns pelos outros;

c) A intervenção em atos ligados a processos disciplinares, em que participem

alunos na qualidade de visados, participantes ou testemunhas.



No sentido de ser conhecida a sua intervenção no Agrupamento, o Provedor do 

Aluno tem que:

a) Dar uma entrevista, anualmente, ao jornal escolar;

b) Escrever um artigo para o jornal escolar;

c) Apresentar um relatório anual da sua atividade ao Diretor do Agrupamento.



A promoção de uma sã convivência entre todos os membros da comunidade

escolar é uma das competências do Provedor do Aluno. Por isso, ele deve :

a) Orientar a sua ação com os vários membros da comunidade escolar/educativa;

b) Só dar conhecimento do seu trabalho às Coordenadoras das escolas do 1º ciclo;

c) Impedir que chegue a informação às famílias dos alunos.




