
CAPÍTULO VIII – Regime de Funcionamento do Agrupamento 

Secção XXXV – Instalações, Equipamentos e Serviços 

Artigo 169 – Gestão das instalações e equipamentos 

1. No âmbito da gestão das instalações e equipamentos compete ao agrupamento: 

a) Participar na definição da rede escolar, fornecendo anualmente aos serviços 

regionais de educação os dados necessários, nomeadamente alterações de 

capacidade em relação ao ano anterior; 

b) Planificar a utilização semanal dos espaços, tendo em conta as atividades 

curriculares, as de compensação educativa, de complemento curricular e de 

ocupação de tempos livres que será distribuída a professores e alunos no 

início do ano letivo; 

c) Atribuir, no início do ano letivo, os espaços destinados ao trabalho de equipas 

de professores, às atividades de orientação e acompanhamento dos alunos 

e aos encontros com encarregados de educação; 

d) Zelar pela conservação dos edifícios escolares; 

e) Proceder a obras de beneficiação de pequeno e médio alcance, reparações 

e trabalhos de embelezamento, com a eventual participação das entidades 

representativas da comunidade; 

f) Solicitar e ou adquirir o equipamento necessário e mantê-lo funcional; 

g) Adquirir o material escolar necessário, dentro dos condicionantes 

orçamentais; 

h) Proceder à substituição de material irrecuperável ou obsoleto; 

i) Alienar, em condições especiais e de acordo com a lei, bens que se tornem 

desnecessários; 

j) Manter atualizado, em moldes simples e funcionais, o inventário do 

agrupamento; 

k) Responsabilizar os utentes, a nível individual e/ou coletivo, pela conservação 

de instalações e de material utilizado; 

l) Ceder as suas instalações, a título gratuito ou oneroso, à comunidade para a 

realização de atividades culturais, desportivas, cívicas, ou de reconhecida 

necessidade, arrecadando a respetiva receita, quando a houver; 



m) Assegurar que todos os utentes, alunos, professores e funcionários são 

possuidores e portadores do cartão da escola. Esta situação não se verifica 

para os alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. 

2. Deveres da Comunidade Educativa 

a) É expressamente proibido fumar dentro do recinto escolar; 

b) A afixação de cartazes é feita exclusivamente em locais destinados a tal fim, 

devendo todo o material afixado ser removido logo que deixe de estar 

atualizado; 

c) A distribuição de comunicados ou qualquer outro tipo de informação carece 

de autorização da direção do agrupamento. 

3. Todos os elementos da comunidade educativa deverão: 

a) Utilizar corretamente todos os espaços, instalações e equipamentos da 

escola, colaborando ativamente na sua manutenção e limpeza, contribuindo 

para a melhoria da sua funcionalidade e conforto; 

b) Facilitar a identificação pessoal, fazendo-se acompanhar sempre do respetivo 

cartão de identificação (cartão eletrónico da escola), apresentando-o sempre 

que solicitado por quem de direito; 

c) Colaborar na dissuasão de violência, de roubo e de jogos de azar, assim 

como do consumo de bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas. 

4. Todos os que, por culpa ou negligência, danifiquem o material pertencente ao 

agrupamento, são obrigados a cobrir os prejuízos causados ao mesmo. 

Artigo 170 – Acesso ao agrupamento 

1. Têm acesso ao agrupamento os alunos, o pessoal não docente e os professores 

que a ele pertencem. 

2. Têm acesso condicionado ao agrupamento os pais e encarregados de educação 

dos alunos que o frequentam ou qualquer outra pessoa que, por motivos 

justificados, tenha assuntos de interesse a tratar, devendo sempre identificar-se 

na portaria. 

3. Para efeitos de aplicação do número anterior pode ser pedida a identificação a 

qualquer pessoa que se encontre dentro do agrupamento, por qualquer 

funcionário do mesmo. 



4. Os alunos devem ser sempre portadores do seu cartão escolar, podendo ser 

recusada a entrada no agrupamento aos alunos que não o exibam, quando tal for 

solicitado. No caso do aluno, por qualquer motivo, não ter o seu cartão e não 

sendo reconhecido pelo porteiro, deve ser identificado por um professor ou outro 

funcionário da escola que frequenta. 

5. A entrada e a saída em cada escola do agrupamento faz-se somente pelo portão 

designado para o efeito. 

Artigo 171 – Portaria 

1. A portaria é um espaço destinado a controlar entradas e saídas de pessoal. 

2. O serviço de controlo de alunos nas escolas dos ensinos básico e secundário do 

agrupamento funciona das 8:00 às 17:30 horas, à exceção de quarta-feira que 

funciona até às 13:00 horas. Nos jardins-de-infância da sede do concelho, 

funciona diariamente das 8:15 às 18:30 horas e nas escolas do 1.º ciclo do ensino 

básico da vila das 8:15 às 18:00 horas. 

3. As pessoas estranhas ao serviço devem identificar-se devidamente, apresentando 

bilhete de identidade ou outro documento que as identifique. 

4. No caso de haver problemas com os alunos ou pessoal estranho, a funcionária 

deve contactar de imediato o órgão de gestão.  

Artigo 172 – Receção/PBX 

1. A receção, existente na Escola Básica 2,3 Poeta Bernardo de Passos e na Escola 

Secundária José Belchior Viegas, é um espaço de atendimento devidamente 

identificado onde se encontra a central telefónica e um auxiliar de ação educativa, 

para acolher e orientar as pessoas que solicitem os serviços da escola. 

2. O PBX é um espaço destinado a apoiar a comunidade escolar em termos de 

comunicações telefónicas. 

3. O horário de funcionamento do PBX na escola básica dos 2.º e 3.º ciclos e na 

escola secundária é definido pela direção do agrupamento e afixado em local 

próprio, para conhecimento da comunidade escolar. 

4. Todas as chamadas de carácter pessoal são feitas neste espaço. 

5. A funcionária de serviço no PBX tem a função de fazer a ligação entre o membro 

da comunidade escolar que a solicita e o exterior. Nesse sentido, deve: 



a) Ter atualizada a lista com números de telefone importantes, como por 

exemplo, dos professores, dos funcionários, dos departamentos públicos, 

outros estabelecimentos de ensino; 

b) Ter afixado e à vista os números de telefones urgentes; 

c) Identificar a escola e identificar-se sempre que atende o telefone; 

d) Registar no dossiê para o efeito todas as chamadas efetuadas. 

Artigo 173 – Serviços administrativos e de ação social escolar 

1. Os serviços administrativos e os serviços de ação social escolar localizam-se na 

escola sede do agrupamento e funcionam em regime contínuo, sendo o seu 

horário definido pela direção do agrupamento e afixado em local próprio, para 

conhecimento da comunidade escolar. 

2. Na Escola Básica 2,3 Poeta Bernardo de Passos, funciona um apoio 

administrativo a alunos e SASE. 

Artigo 174 – Papelaria 

1. A papelaria é um serviço polivalente que visa satisfazer as necessidades da 

população escolar. 

2. Na papelaria, os alunos podem comprar material escolar diverso e proceder ao 

carregamento dos cartões eletrónicos. 

3. O horário de funcionamento é definido pela direção do agrupamento e afixado em 

local próprio, para conhecimento da comunidade escolar. 

4. É afixado em local visível um preçário de todos os artigos. 

5. Na escola secundária, o serviço de reprografia funciona no mesmo espaço da 

papelaria. 

Artigo 175 – Reprografia 

1. A reprografia funciona de acordo com um horário definido pela direção do 

agrupamento, afixado em local próprio, para conhecimento da comunidade 

escolar. 

2. Todas as escolas do 1.º ciclo e pré-escolar estão equipadas com uma 

fotocopiadora, sendo o pessoal auxiliar responsável por garantir o serviço de 

cópias. Em caso de necessidade, o próprio docente pode garantir esse serviço. 



3. Os utilizadores da reprografia devem cingir-se à zona de atendimento, sendo o 

espaço técnico reservado exclusivamente à responsável por este serviço. 

4. Os trabalhos para copiar devem ser entregues com 48h de antecedência, caso 

contrário os requisitantes sujeitam-se à disponibilidade existente nesse momento. 

5. Existe uma impressora, quer na reprografia da Escola Básica 2,3 Poeta Bernardo 

de Passos, quer na da Escola Secundária José Belchior Viegas, ligadas em rede, 

para onde são enviados todos os trabalhos efetuados na escola. 

6. Todos os trabalhos fotocopiados e impressos pelos professores são registados 

com o seu código. 

7. Dadas as restrições orçamentais, está atribuído um limite de cópias a todos os 

professores. 

8. As cópias são pagas de acordo com a tabela afixada na reprografia. 

9. Os funcionários deverão zelar pela qualidade dos trabalhos a efetuar e pela 

arrumação e manutenção dos materiais e equipamentos à sua guarda. 

Artigo 176 – Bufete 

1. O bufete funciona com um horário definido pela direção do agrupamento e afixado 

em local próprio, para conhecimento da comunidade escolar. 

2. O bufete é uma zona de convívio, onde devem ser criadas condições para o 

estabelecimento de diálogo e confraternização. Nesse sentido, devem ser tidas 

em consideração algumas regras de civismo. 

3. Para se consumir qualquer produto no bufete, é necessária a utilização do cartão 

eletrónico da escola. 

4. Devem utilizar-se tabuleiros próprios para transporte às mesas. 

5. Tudo o que for levado para as mesas deve ser transportado para o balcão do 

bufete, após a sua utilização. 

6. Todo o lixo deve ser colocado nos recipientes, privilegiando a recolha seletiva. 

7. É afixado, em local visível, o preçário de todos os alimentos. 

8. Nos bufetes, existe um dispensador de senhas, para organizar o atendimento, por 

vez. 

Artigo 177 – Refeitórios 

1. Normas gerais de utilização dos refeitórios do agrupamento: 



a) O refeitório define-se como espaço de convívio, devendo ser criadas 

condições para o estabelecimento de diálogo e confraternização e, nesse 

sentido, deverão ser devidamente publicitadas algumas regras de civismo; 

b) Os alunos deverão manter uma atitude correta e disciplinada; 

c) Os alunos não podem gritar, nem correr no refeitório durante a refeição, nem 

atirar qualquer objeto pelo ar; 

d) A refeição é composta diariamente por sopa, segundo prato principal, fruta ou 

doce, pão e água; 

e) Todos os dias existe uma ementa normal e uma de dieta vegetariana; 

f) A reserva da refeição vegetariana tem que ser feita com, pelo menos, 4 dias 

de antecedência; 

g) À hora do almoço deve ser formada fila de acesso ao balcão do refeitório, por 

ordem de chegada e aguardar calmamente a vez, respeitando as ordens das 

funcionárias;  

h) As refeições na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico são 

servidas à mesa e na Escola Básica 2,3 Poeta Bernardo de Passos e na 

Escola Secundária José Belchior Viegas são servidas em regime de self-

service; 

i) Será dada uma atenção muito especial à higiene e limpeza deste espaço, 

devendo ser utilizados os caixotes do lixo aqui existentes; 

j) É expressamente proibida a entrada na cozinha a pessoal não autorizado 

para o efeito. 

2. Refeitório da Escola Secundária e da Escola poeta Bernardo de Passos 

a) O horário de funcionamento é definido pela direção, publicitado aos alunos e 

encarregados de educação e afixado em local próprio, para conhecimento de 

toda a comunidade escolar; 

b) As ementas são semanais e afixadas no hall de entrada, junto aos quiosques, 

na sala dos professores, e na página eletrónica do agrupamento – 

www.aejbv.pt; 

c) As refeições dos alunos são compradas nos terminais de computador e o 

valor das refeições é debitado no cartão; 

http://www.aejbv.pt/


d) As refeições deverão ser marcadas até às 18H00 o dia anterior ou até às 

10H30 do próprio dia. Neste último caso, o valor da refeição sofrerá o 

acréscimo de uma multa; 

e) A refeição vegetariana tem que ser adquirida com, pelo menos, 4 dias de 

antecedência; 

f) Os utentes devem exibir um comportamento calmo e civilizado na área de 

refeições; 

g) Terminada a refeição, tudo o que for levado para as mesas, deve ser 

cuidadosamente transportado para a zona de receção de loiça. Aí, deve 

proceder-se à limpeza do respetivo tabuleiro. 

4. Refeitórios dos jardins-de-infância e das escolas do 1.º ciclo 

a) O horário de funcionamento é definido pela direção, publicitado aos alunos e 

encarregados de educação e afixado em local próprio, para conhecimento de 

toda a comunidade escolar; 

a) A refeição é composta diariamente por sopa, segundo prato completo, fruta 

ou doce, pão e água; 

b) As ementas mensais deverão ser afixadas nos refeitórios escolares, nos 

estabelecimentos de ensino, página eletrónica do agrupamento – 

www.aejbv.pt; 

c) Para os alunos da educação pré-escolar e 1.º ciclo, as senhas são compradas 

na tesouraria da Câmara Municipal e posteriormente apresentadas 

diariamente ao professor titular da turma/educador; 

d) As senhas são entregues diariamente às assistentes operacionais, que 

comunicam ao refeitório o número de almoços; 

e) A senha da refeição vegetariana tem que ser entregue com, pelo menos, 4 

dias de antecedência; 

f)    Na educação pré-escolar e 1.º ciclo o serviço é efetuado pelos assistentes 

operacionais. 

g) Os alunos que por questões de saúde não possam consumir refeições 

servidas no refeitório da escola podem, mediante apresentação de uma 

declaração médica, trazer as refeições de casa e consumi-las no refeitório 

junto dos seus pares. 

http://www.aejbv.pt/


5. Refeitórios das escolas das zonas rurais 

a) As refeições para estas escolas e jardins-de-infância são confecionadas nas 

cozinhas das escolas da vila e transportadas, de forma devidamente 

acondicionada, para as referidas escolas; 

b) Todo o funcionamento, no que respeita a ementas, senhas e serviço, segue 

as mesmas regras dos refeitórios das escolas da vila, devidamente 

enumeradas no número anterior. 

c) Os alunos que por questões de saúde não possam consumir refeições 

servidas no refeitório da escola podem, mediante apresentação de uma 

declaração médica, trazer as refeições de casa e consumi-las no refeitório 

junto dos seus pares. 

Artigo 178 – Sala de Professores 

1. Na escola sede do agrupamento e na escola dos 2.º e 3.º ciclos, a sala de 

professores é o espaço destinado à permanência dos professores nos intervalos 

ou nos períodos em que não tenham aulas para a realização de trabalho ou 

convívio. 

2. O bufete existente na sala de professores da Escola Básica 2,3 Poeta Bernardo 

de Passos funciona de acordo com o horário definido pela direção do agrupamento 

e afixado em local próprio, para conhecimento dos seus utilizadores. 

3. A sala de professores das escolas/jardins-de-infância da vila tem a mesma função 

da escola sede, não têm serviço de bufete e dispõe de fotocopiadora para o 

serviço da escola. 

4. As escolas e jardins-de-infância da zona rural não dispõem de sala de professores. 

Artigo 179 – Biblioteca 

1. No agrupamento existem quatro bibliotecas escolares, integradas na rede de 

bibliotecas escolares e na rede concelhia de bibliotecas de São Brás de Alportel. 

2. O horário de funcionamento das bibliotecas escolares é definido pela direção do 

agrupamento e afixado em local próprio, para conhecimento da comunidade 

escolar.  



3. A partir do portal da rede concelhia de bibliotecas, em www.sba.bibliotecas.pt, 

pode obter-se informações sobre as bibliotecas escolares e consultar os 

respetivos catálogos. 

Artigo 180 – Pavilhão gimnodesportivo 

1. Os alunos da Escola Básica 2,3 Poeta Bernardo de Passos utilizam o Pavilhão 

Desportivo Municipal, que garante a respetiva utilização no horário de 

funcionamento da atividade letiva. 

2. Na Escola Secundária José Belchior Viegas, o pavilhão funciona de 2.ª a 6.ª-feira, 

entre as 8:30 e as 17:30 horas. 

3. Este espaço poderá ser utilizado fora do horário acima mencionado, mediante a 

assinatura de protocolos com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, se 

houver condições físicas e humanas para tal. 

Artigo 181 – Pátios, corredores e recreios 

1. Todos deverão contribuir para a preservação dos espaços interiores e exteriores 

incluindo os espaços verdes, nomeadamente mantendo as vedações que 

circundam o recinto escolar em bom estado de conservação, não podendo estas 

ser utilizadas para entrar ou sair do recinto. 

2. Não são permitidas manifestações no recinto escolar que perturbem o desenrolar 

das atividades letivas. 

3. Os corredores destinam-se expressamente para acesso às salas de aula e não 

para permanência durante os intervalos.  

Artigo 182 – Instalações sanitárias 

1. As instalações sanitárias devem ser utilizadas exclusivamente para o fim a que se 

destinam. 

2. A sua higiene deve ser rigorosamente mantida. 

3. Deve haver sempre material sanitário bem como vigilância regular por parte dos 

funcionários, de modo a assegurar boas condições de funcionamento. 

Artigo 183 – Higiene e conservação da escola 

1. Alunos, funcionários e professores devem contribuir para a manutenção de um 

ambiente de asseio e de ordem na escola, nomeadamente na conservação e na 

limpeza do espaço escolar. 

http://www.sba.bibliotecas.pt/


2. É absolutamente proibido fumar dentro do recinto escolar, devendo tal disposição 

ser unanimemente acatada por alunos, professores, funcionários e demais 

utentes. 

3. Não é permitido escrever ou riscar as mesas, cadeiras, portas e paredes da 

escola. 

4. Durante as aulas, a utilização das instalações e do equipamento escolar é da 

responsabilidade do professor e dos alunos, devendo possibilitar a sua imediata e 

correta utilização por outra turma. 

5. Os recipientes de lixo, distribuídos por toda a escola, devem ser utilizados para 

deitar os objetos inúteis. Devem ser utilizados, preferencialmente, os recipientes 

de recolha seletiva (vidro, embalagens e papel). 

6. Após a utilização de balneários ou instalações sanitárias, os utentes devem deixá-

los em condições de voltarem a ser utilizados. 

7. Na cantina, terminada a refeição, o lugar de cada um dos utentes deve ser deixado 

limpo para permitir a sua utilização imediata por outros elementos da escola. 

8. Todos os que, por culpa ou negligência, danifiquem o material pertencente à 

escola são obrigados a cobrir os prejuízos causados à mesma. 

Secção XXXVI – Atividades letivas e não letivas 

Artigo 184 – Horário de funcionamento 

1. As atividades letivas das escolas do 1.º ciclo funcionam em regime normal, das 

9:00 às 15:15 horas, seguindo-se as atividades de enriquecimento curricular com 

início às 15:45 até às 16:45 horas. A receção aos alunos decorre entre as 8:15 e 

as 9:00 e a CAF funciona das 17:00 às 19:00 horas, mediante protocolo com a 

entidade promotora.  

2. No que diz respeito à educação pré-escolar, a componente letiva funciona no 

seguinte horário: 9:00 às 12:30 horas (período da manhã) e das 14:00 às 15:30 

horas (período da tarde). Das 8:15 às 9:00 horas, das 12:30 às 14:00 horas e das 

15:30 até às 18:30 horas, decorrem as atividades de animação e de apoio à 

família. 

3. O horário de funcionamento das escolas EB23 e Secundária e das respetivas 

atividades letivas desenvolve-se de acordo com o horário a definir, em cada ano 



pela direção, de acordo com a estrutura curricular e as condições de 

funcionamento da escola. 

4. O referido horário será publicitado junto dos alunos e encarregados de educação, 

afixado nas respetivas escolas e divulgado na página da internet do agrupamento. 

5. Existe um único toque para professores e alunos, no início de cada bloco letivo. 

Artigo 185 – Funcionamento das salas de aula 

1. O professor deve ser o primeiro a entrar na sala de aula e o último a sair. 

2. Todas as salas de aulas estão equipadas com computadores com acesso à 

internet, tela, projetor, e quadro interativo em algumas, quadro de giz, apagador e 

cesto de papéis, cabendo aos assistentes operacionais zelar para que estas 

condições se cumpram. 

3. Os sumários das aulas, das medidas de compensação educativa e dos cargos são 

registados em suporte informático, no respetivo programa. 

4. No decorrer da aula, na educação pré-escolar e no 1.º ciclo, o docente não deve 

sair da sala a não ser em casos que considere excecionais, ficando nesta altura, 

a vigiar/trabalhar com a turma uma auxiliar de ação educativa. 

5. No decorrer da aula, nos 2.º e 3.º ciclos e secundário, o professor não deve sair 

da sala a não ser em casos que considere excecionais, ficando nesta altura, como 

responsável da aula, o delegado de turma. Da ocorrência deve dar conhecimento 

ao elemento do pessoal auxiliar de ação educativa de serviço ao piso. 

6. No decorrer das aulas, não é permitida a permanência nem a circulação de alunos 

nos pisos de acesso às salas de aula. Os funcionários devem zelar pelo 

cumprimento integral destas disposições. 

7. Não é permitida a saída da aula antes do toque de saída. 

8. Nos 2.º e 3.º ciclos e secundário, no caso de qualquer aluno receber ordem de 

saída do local onde se realizam os trabalhos escolares, esta pode ser até ao final 

do tempo letivo ou durante um período estabelecido pelo professor. A ordem de 

saída até ao final da atividade letiva implica obrigatoriamente a marcação de falta. 

Em ambos os casos, a ocorrência deverá ser comunicada ao diretor de turma que 

toma as medidas que julgar convenientes. 

9. A disposição de lugares de alunos e professor na sala de aula faz-se de modo a 

facilitar a comunicação entre as pessoas e a dar iguais condições de participação 



a todos os alunos, podendo, em casos devidamente justificados, ser definida em 

conselho de turma, tendo que ser cumprida por todos os docentes. 

10. Os professores que necessitem alterar a ordem das salas devem colocar as 

mesas na posição inicial antes de abandonar a sala. 

11. Sempre que um professor tiver necessidade de efetuar a permuta, antecipação 

ou compensação de uma aula ou outra atividade, deverá solicitá-la, por escrito, 

em impresso próprio, à diretora do agrupamento, sob pena de lhe ser marcada 

falta. 

12. Este impresso encontra-se disponível junto da gestora. 

Artigo 186 – Convocatórias 

1. Os professores, técnicos de educação, funcionários e alunos que integrem os 

diversos órgãos colegiais da escola ou comissões deles emanados serão 

convocados para as respetivas reuniões através de convocatória expressa do 

órgão de administração e gestão do estabelecimento de ensino. 

2. A convocatória, para além das datas da realização das reuniões, indicará a hora, 

o local da respetiva reunião, a ordem de trabalhos e quem a ela presidirá. 

3. A convocatória é afixada em local próprio ao seu conhecimento pelos destinatários 

com, pelo menos, 48 horas de antecedência, salvaguardando-se as situações 

especiais descritas neste regulamento ou nos seus anexos, podendo também ser 

enviada eletronicamente. 

Artigo 187 – Atas e Registo de Faltas 

1. No início de cada reunião é designado pelo respetivo presidente um secretário 

que elabora a ata de acordo com os pontos da ordem de trabalhos. 

2. Exceto nas reuniões de Conselho de Turma, após a reunião, o secretário envia, 

eletronicamente, no prazo de 5 dias seguidos, a ata a todos os seus membros 

para que estes manifestem, dentro de 48 horas, a concordância ou a discordância 

sobre a mesma.  

3. Salvo determinação em contrário por parte da direção, as faltas dos docentes às 

reuniões equivalem a dois tempos letivos e são assinalados na própria ata. 

Imediatamente após qualquer reunião, a falta é comunicada pelo presidente da 

reunião aos serviços. 



4. Nas reuniões de conselho de turma, os secretários são designados pelo 

coordenador dos diretores de turma e secretariam todos os conselhos. 

5. As atas das reuniões devem ser entregues ao respetivo coordenador num prazo 

não superior a cinco dias úteis após a sua realização. 

6. Só se pode faltar às reuniões de avaliação sumativa, por motivo de doença, 

devidamente justificada por atestado médico. 

Artigo 188 – Difusão de Informação 

1. Toda a informação divulgada/transmitida à comunidade escolar deve observar os 

princípios do rigor, clareza e fidelidade. 

2. A afixação de cartazes é feita exclusivamente em locais destinados a tal fim, 

devendo evitar-se a sua afixação em vidros e paredes desprovidas de material 

adequado. 

3. Só é permitida a distribuição de comunicados, boletins informativos ou qualquer 

outro tipo de informação, desde que nela figure a identificação do autor ou 

organismo responsável, e depois de autorizada pelo diretor. 

4. Todo o material afixado deve sê-lo de modo a que a sua remoção seja fácil, sem 

que daí resulte qualquer dano para as instalações. 

5. A remoção de material afixado é da responsabilidade de quem o afixa e deve ser 

feita logo que o mesmo deixe de estar atualizado. 

6. A escola possui página Web com o endereço www.aejbv.pt. 

7. A página da escola divulga os diversos eventos/atividades em curso. 

8. A atualização desta página pode ser efetuada por qualquer professor o qual, 

depois de elaborar o respetivo documento, o submete a validação por parte do 

administrador. 

Artigo 189 – Atividade Sindical 

1. Devem ser disponibilizados espaços próprios para a afixação da informação 

sindical, existindo um placard para este efeito nas salas de professores. 

2. Na medida das disponibilidades físicas e humanas do agrupamento, é prestado 

apoio à atividade sindical. 

 

http://www.aejbv.pt/

