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Preâmbulo  

 

 

O Agrupamento de Escolas de Barrancos é um estabelecimento de ensino situado na Rua de Angola, em Barrancos, 

atualmente constituído pelo Jardim de Infância e pela Escola Básica Integrada (EBI), tendo como área de intervenção 

exclusivamente o território do município de Barrancos. 

 

O atual Agrupamento, criado em Novembro de 1998, teve a sua origem na Escola C+S de Barrancos, fundada em 

01/09/1987, que agrupou posteriormente as escolas primárias números 1 e 2, hoje extintas.  

 

No Agrupamento asseguram-se todos os níveis de educação e ensino disponíveis no Município de Barrancos: 

Educação Pré-Escolar e todos os ciclos do Ensino Básico. O Jardim de Infância de Barrancos, organicamente 

dependente da EBI, funciona num edifício autónomo, confinante com a sede do Agrupamento. 

 

O Agrupamento tem como aspiração estratégica a sua consolidação como um Agrupamento de Escolas que tem como 

missão propiciar à Comunidade Educativa onde se insere uma prestação de serviços educativos e formativos, assentes 

num ensino de qualidade e rigor, proporcionando condições de sucesso escolar.  

 

O presente documento, Regulamento Interno, é um instrumento de apoio à finalidade educativa do Agrupamento de 

Escolas de Barrancos, para formar cidadãos informados, livres e responsáveis, abrindo-lhes caminhos à participação na 

sociedade do conhecimento e ao exercício de uma cidadania ativa.  

 

O Regulamento Interno, como instrumento fundamental para o bom funcionamento do Agrupamento, deverá ser 

mediador da implementação do seu Projeto Educativo e da coordenação dos interesses de todos os participantes na 

comunidade escolar. Neste sentido, este regulamento orienta-se pelos princípios de igualdade, de participação e de 

transparência, assegurando a participação de todos os intervenientes no processo educativo e o pleno respeito pelas 

regras da democraticidade e representatividade dos órgãos de administração e gestão da escola. 

 

O Agrupamento de Escolas é um organismo em permanente evolução, procurando responder, com oportunidade e com 

qualidade, às necessidades educativas dos alunos e, portanto, este regulamento é um instrumento sempre inacabado 

que tem que se ir adaptando às mudanças introduzidas no sistema pela sua própria dinâmica e pelas mudanças 

provenientes das leis. 

 

O presente Regulamento Interno foi elaborado de acordo com o disposto no Decreto - Lei 75/2008, de 22 de Abril, 

republicado pelo Decreto-Lei 137/2012 de 02 de Julho e demais legislação aplicável.  

 

O presente Regulamento Interno foi aprovado em Conselho Geral no dia ___ de ______ de 2014. 
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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 
 

Artigo 1.º 

Objeto 

 

Este documento define o regime de funcionamento do 

Agrupamento de Escolas de Barrancos, de cada um dos seus 

órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação 

educativa e dos serviços administrativos, técnicos e técnico-

pedagógicos, bem como os direitos e os deveres dos membros 

da comunidade escolar. 

 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

 

1 -  O disposto neste Regulamento Interno constitui um 

referencial de atitudes e comportamentos, aplicando-se a todos 

os intervenientes da Comunidade Educativa, numa perspetiva 

participativa e de cidadania. Assim, visa garantir a participação 

de todos na partilha das decisões, viabilizando a intervenção 

responsável na vida escolar, definindo direitos como condição 

de exigência de deveres.  

2 -  O conceito de comunidade educativa integra os órgãos 

de administração e gestão, os alunos, o pessoal docente e não 

docente, os pais e encarregados de educação, a autarquia, 

representantes da comunidade local e visitantes em geral. 

3 -  O presente regulamento interno é aplicável à área de 

jurisdição deste agrupamento de escolas, compreendendo os 

edifícios em que funciona, bem como todas as instalações 

dentro do seu perímetro, acessos, campo de jogos, pavilhão 

polidesportivo e outras instalações afetas a fins escolares. 

 

 

Artigo 3.º 

Missão e Natureza Jurídica 

 

O Agrupamento de Escolas de Barrancos é formado por 

estabelecimentos de ensino público oficial, que visam 

prosseguir os objetivos educativos previstos na Lei de Bases do 

Sistema Educativo, para o Ensino Básico e Educação Pré-

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 4.º 

Princípios orientadores 

 

O presente Regulamento Interno rege-se na estrita 

observância dos princípios consagrados nos artigos 3.º, 4.º e 5.º 

do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo 

Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho, nomeadamente: 

1 -  Promover o sucesso e prevenir o abandono escolar dos 

alunos e desenvolver a qualidade do serviço público de 

educação, em geral, e das aprendizagens e dos resultados 

escolares, em particular; 

2 -  Promover a equidade social, criando condições para a 

concretização da igualdade de oportunidades para todos; 

3 -  Assegurar as melhores condições de estudo e de 

trabalho, de realização e de desenvolvimento pessoal e 

profissional; 

4 -  Cumprir e fazer cumprir os direitos e os deveres 

constantes das leis, normas e regulamentos; 

5 -  Observar o primado dos critérios de natureza 

pedagógica sobre os critérios de natureza administrativa nos 

limites de uma gestão eficiente dos recursos disponíveis para o 

desenvolvimento da sua missão; 

6 -  Assegurar a estabilidade e a transparência da gestão e 

administração escolar, designadamente através dos adequados 

meios de comunicação e informação; 

7 -  Proporcionar condições para a participação dos 

membros da comunidade educativa e promover a sua iniciativa. 

 

 

Artigo 5.º 

Instrumentos de Autonomia 

 

1 -  São instrumentos de autonomia no Agrupamento de 

Escolas de Barrancos, o Regulamento Interno, o Projeto 

Educativo, os Planos Anual e Plurianual de Atividades e o 

Orçamento. 

2 -  O contrato de autonomia constitui o instrumento de 

desenvolvimento e aprofundamento da autonomia, sendo a sua 

celebração regulada por lei. 

3 -  São ainda instrumentos de autonomia, para efeitos da 

respetiva prestação de contas, o relatório anual de atividades, a 

conta de gerência e o relatório de autoavaliação. 

4 -  Os instrumentos de gestão a que se refere o artigo 

anterior, constituindo elementos diferenciados, obedecem a uma 

lógica de integração e de articulação, tendo em vista a 

coerência, a eficácia e a qualidade do serviço prestado. 
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Artigo 6.º 

Oferta educativa do Agrupamento 

 

1 -  No Agrupamento de Escolas de Barrancos, 

abreviadamente AEB, são oferecidos os seguintes níveis de 

ensino: 

- No Jardim de Infância – a Educação Pré-Escolar; 

- Na Escola Básica Integrada (sede do Agrupamento) o 1º, 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. 

 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o 

Agrupamento poderá oferecer outras ofertas formativas de 

acordo com a legislação em vigor, nos termos e nas condições 

a estabelecer por despacho do Diretor, ouvido o Conselho 

Pedagógico. 

 

 

Artigo 7.º 

Horários de funcionamento e organização das atividades 

 

1 -  O horário de funcionamento e de organização das 

atividades educativas do Agrupamento para o Ensino Básico é 

estabelecido em regulamento interno, aprovado por despacho 

do Diretor, ouvidos o Conselho Pedagógico e a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação. 

2 -  No caso da Educação Pré-Escolar, o horário de 

funcionamento e de organização das atividades educativas, 

será estabelecido em regulamento interno, aprovado por 

despacho conjunto do Diretor, ouvidos o Conselho Pedagógico 

e a Associação de Pais e Encarregados de Educação, de 

acordo com as necessidades dos pais e encarregados de 

educação. 

3 -  Os regulamentos referidos neste artigo deverão ser 

aprovados, anualmente, até finais de Julho do ano letivo 

anterior, e deverão conter, entre outros, disposições sobre: 

a) Atividades de Acompanhamento e de Apoio à Família, na 

Educação Pré-Escolar; 

b) Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1º ciclo; 

c) Atividades educativas oferecidas para os demais níveis 

de ensino. 

 

 

Artigo 8.º 

Símbolos identificadores 

 

O AEB tem como símbolo identificador o logotipo do 

Agrupamento, que identificará os documentos normalizados em 

uso.   

 

CAPÍTULO II –  

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE BARRANCOS 

 

1 -  A administração e gestão do AEB é assegurada por 

órgãos próprios, adiante referidos, segundo as regras e 

procedimentos previstos, quer na lei, quer no Regulamento 

Interno.  

2 -  Sem prejuízo das suas competências próprias, devem 

os Órgãos de Administração e de Gestão observar, entre si, os 

princípios da cooperação e da interdependência. 

 

 

 

SECÇÃO I – ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

 

 

Artigo 9.º 

Órgãos de Administração e gestão da escola 

 

São órgãos de administração e gestão do Agrupamento de 

Escolas de Barrancos:  

 
a) O Conselho Geral; 

b) O Diretor;  

c) O Conselho Pedagógico;  

d) O Conselho Administrativo. 

 

 

Artigo 10.º 

Incompatibilidade 

 

Salvo em casos devidamente fundamentados e mediante 

parecer favorável do Conselho Geral, não pode verificar-se o 

desempenho simultâneo de mais de um cargo ou função, 

sempre que daí resulte a designação da mesma pessoa em 

mais de um órgão de administração e gestão.  

 

 

 

SUBSECÇÃO I - CONSELHO GERAL 

 

 

Artigo 11.º 

Conselho Geral 

 

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica 

responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade 

do Agrupamento, assegurando a participação e representação da 
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comunidade educativa, nos termos e para os efeitos do n.º 4 do 

artigo 48º da Lei de Bases do Sistema Educativo. 

 

 

Artigo 12.º 

Composição 

 

1 -  O Conselho Geral do AEB tem a seguinte composição: 

a) Quatro docentes representando cada um dos níveis de 

ensino do Agrupamento (Educação Pré-Escolar, 1º Ciclo, 2º 

Ciclo e 3º Ciclo); 

b) Dois representantes do pessoal não docente; 

c) Três representantes da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação; 

d) Dois representantes do Município de Barrancos; 

e) Dois representantes de entidades ou organizações 

locais, cujas atividades sejam de reconhecido interesse para o 

Agrupamento. 

 

2- O Diretor do AEB participa nas reuniões do Conselho 

Geral sem direito a voto. 

 

 

Artigo 13.º 

Competências do Conselho Geral 

 

1 - Sem prejuízo das competências que lhe sejam atribuídas 

por lei, ao Conselho Geral compete: 

a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus 

membros; 

b) Aprovar o seu Regimento Interno de organização e 

funcionamento; 

c) Eleger o Diretor, nos termos dos artigos 21.º a 23.º do 

Decreto-Lei nº 75/2008, de 22/4, com as alterações motivadas 

pela publicação dos Decreto-Lei nº 224/2009 de 11 de 

Setembro e Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho; 

d) Aprovar o Projeto Educativo e acompanhar e avaliar a 

sua execução; 

e) Aprovar o Regulamento Interno do Agrupamento; 

f) Aprovar os planos, anual e plurianual, de atividades;  

g) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório 

final de execução do Plano Anual de Atividades; 

h) Aprovar as propostas de contratos de autonomia;  

i) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento; 

j) Definir as linhas orientadoras do planeamento e 

execução, pelo Diretor, das atividades no domínio da Ação 

Social Escolar; 

k) Aprovar o relatório de contas de gerência; 

l) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação; 

m) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos 

horários; 

n) Acompanhar a ação dos demais órgãos de 

administração e gestão; 

o) Promover o relacionamento com a comunidade 

educativa; 

p) Definir os critérios para a participação da escola em 

atividades pedagógicas, científicas, culturais e desportivas; 

q) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em 

vista o desenvolvimento do projeto educativo e o cumprimento 

do plano anual de atividades; 

r)    Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no 

processo de avaliação do desempenho do diretor; 

s) Decidir sobre os recursos que, nos termos da lei em 

vigor, lhe forem dirigidos; 

t) Aprovar o mapa de férias do diretor. 

2 - No desempenho das suas competências, o conselho 

geral tem a faculdade de requerer aos restantes órgãos todas 

as informações que considerar necessárias. 

3 - O Conselho Geral pode constituir no seu seio uma 

comissão permanente, na qual pode delegar as competências 

de acompanhamento da atividade do agrupamento entre as 

suas reuniões ordinárias. 

4 - A Comissão Permanente constitui-se como uma fração 

do Conselho Geral, respeitada a proporcionalidade dos corpos 

que nele têm representação, nos termos a fixar no seu 

regimento interno. 

5 - Em cada reunião ordinária será apreciada uma 

informação escrita do Diretor sobre as atividades e ações 

desenvolvidas pelo Agrupamento, podendo esta ser 

complementada com elementos que os membros do Conselho 

julguem convenientes, dentro dos limites das suas 

competências. 

6 - Os documentos previstos nas alíneas b) e e) do n.º 1 são 

aprovados por maioria absoluta dos votos dos membros do 

Conselho Geral em efetividade de funções. 

7 - O apoio técnico-administrativo e de secretariado das 

reuniões do Conselho Geral é assegurado pelos Serviços 

Administrativos. 
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Artigo 14.º 

Regime de eleição do Presidente do Conselho 

 

1 -  O Conselho Geral só pode proceder à eleição do 

Presidente depois constituído na sua totalidade. 

2 -  O Presidente é eleito por voto secreto e por maioria 

absoluta dos votos dos membros do Conselho Geral em 

efetividade de funções. Qualquer um dos membros do Conselho 

Geral é elegível. 

3 -  Até à eleição do Presidente, as reuniões do Conselho 

Geral são presididas pelo Presidente do Conselho Geral 

cessante, sem direito a voto.  

 

 

Artigo 15.º 

Regime de funcionamento do Conselho Geral 

 

1 -  As regras de organização e de funcionamento do 

Conselho Geral, bem como da sua Comissão Permanente, 

serão estabelecidas em Regimento Interno que deve ser 

elaborado, ou revisto, e aprovado nos primeiros 30 dias do 

mandato. 

2 -  O Conselho Geral reúne ordinariamente uma vez por 

trimestre e extraordinariamente sempre que convocado pelo 

respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um 

terço dos seus membros em efetividade de funções ou por 

solicitação do diretor. 

3 -  As reuniões do Conselho Geral devem ser marcadas em 

horário que permita a participação de todos os seus membros. 

 

 

Artigo 16.º 

Competências do Presidente do Conselho Geral 

 

1 - Compete ao Presidente do Conselho Geral: 

 

a) Convocar e abrir as reuniões, dirigindo os respectivos 

trabalhos, podendo ainda suspendê-los ou encerrá-los 

antecipadamente, quando circunstâncias excepcionais o 

justifiquem; 

b) Assegurar a execução das deliberações do Conselho; 

c) Assegurar o envio das avaliações, propostas e 

recomendações emitidas pelo Conselho para os serviços e 

entidades com competências executivas nas matérias a que os 

mesmos respeitem; 

d) Proceder à marcação das faltas; 

e) Proceder às substituições de representantes, nos 

termos do artigo 10º deste regulamento. 

f) Acionar os procedimentos legais e regulamentares para 

eleição do Conselho Geral, nos termos do nº 5 do artigo 16º do 

presente regulamento. 

 

2 - Nas suas faltas e impedimentos, o presidente é 

substituído por um membro por si designado. 

 

 

Artigo 17.º 

Designação de representantes 

 

A designação dos representantes no Conselho Geral 

obedece aos seguintes procedimentos: 

1 -  Os representantes do pessoal docente são eleitos por 

todos os docentes e formadores em exercício de funções no 

agrupamento. 

2 -  Os representantes do pessoal não docente são eleitos 

pelo respetivo corpo. 

3 -  Os representantes dos pais e encarregados de 

educação são designados pela Associação de Pais e 

Encarregados de Educação. 

4 -  Na falta de indicação pela Associação, os 

representantes serão eleitos em assembleia-geral de pais e 

encarregados de educação do Agrupamento, em sessão 

extraordinária convocada para o efeito pelo Presidente do 

Conselho Geral. 

5 -  A convocatória a que se refere o número anterior será 

efectuada com uma antecedência de 10 dias úteis em relação à 

data fixada para a sessão, afixada em local visível na sede do 

agrupamento e enviada aos pais e encarregados de educação 

por correio normal ou através dos alunos. 

6 -  Os representantes do Município são designados pela 

Câmara Municipal de Barrancos. 

7 -  Os representantes das entidades cooptadas são 

indicados pelas respetivas instituições, de acordo com o 

disposto no nº 4 do artigo 17º do presente regulamento. 

 

 

Artigo 18.º 

Processo eleitoral dos representantes do pessoal docente e 

não docente 

 

1 -  Os representantes do pessoal docente e do pessoal não 

docente candidatam-se à eleição, apresentando-se em listas 

separadas.  

2 -  As listas devem conter a indicação dos candidatos a 

membros efectivos, em número igual ao dos respectivos 

representantes no Conselho Geral, bem como dos candidatos a 

membros suplentes.  
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3 -  As listas do pessoal docente devem assegurar a 

representação adequada dos diferentes níveis e ciclos de 

ensino. 

4 -  A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo 

com o método de representação proporcional da média mais 

alta de Hondt.  

5 -  O processo eleitoral realiza-se por sufrágio directo, 

secreto e presencial. 

6 -  É da competência da Comissão Permanente do 

Conselho Geral assegurar o processo eleitoral dos 

representantes do pessoal docente e não docente, devendo 

para o efeito: 

a) Fixar a data da eleição; 

b) Estabelecer os prazos e forma de apresentação das 

listas; 

c) Assegurar o processo de votação que não deverá ser 

inferior a três horas nem superior a seis horas, bem como a 

contagem e proclamação dos resultados finais. 

7- Para os efeitos previstos no número anterior, o 

Presidente do Conselho Geral nomeia, de entre os elementos 

da Comissão Permanente, os membros das respectivas mesas 

eleitorais (um presidente e dois vogais). 

8 - Caso não sejam apresentadas listas no prazo fixado pelo 

Presidente do Conselho Geral, consideram-se elegíveis para o 

Conselho Geral a totalidade dos docentes e do pessoal não 

docente em funções no Agrupamento, consoante os respectivos 

grupos profissionais. 

9 - Para os efeitos previstos no número anterior, o pessoal 

docente considera-se distribuído pelos diferentes graus e níveis 

de ensino, ou seja, Educação Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos. 

10 - Na situação prevista nos nºs 9 e 10, consideram-se 

eleitos os docentes ou o pessoal não docente que obtiverem o 

maior número de votos, observando o disposto no nº 5 do 

presente regulamento. 

 
 

Artigo 19.º 

Processo de cooptação dos representantes da comunidade 

local 

 
1 -  Os representantes da comunidade local, previstos na 

alínea e) do nº 1 do artigo 10º, serão cooptados pelo Conselho 

Geral, de entre entidades públicas ou privadas, com ou sem fins 

lucrativos, com sede em Barrancos, cujo objeto social esteja 

diretamente relacionado com a educação, a infância ou a 

juventude ou possam colaborar com o agrupamento no 

desenvolvimento do seu projeto educativo. 

2 -  Considera-se eleita a entidade indicada na lista que 

obtiver a maioria absoluta dos votos. 

3 -  Se nenhuma lista obtiver a maioria absoluta dos votos, 

proceder-se-á de imediato a nova votação, à qual serão 

admitidas as duas listas mais votadas na votação anterior, 

procedendo-se sucessivamente assim até se chegar a uma lista 

vencedora por maioria absoluta. 

4 -  As entidades cooptadas deverão, no prazo de cinco 

dias úteis após a comunicação da sua eleição, proceder à 

indicação dos seus representantes efetivos e suplentes, que 

deverão tomar posse na reunião do conselho geral 

imediatamente seguinte à da tomada de decisão da cooptação. 

 

 

Artigo 20.º 

Mandato 

 
1 -  O mandato do Conselho Geral tem a duração de quatro 

anos, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

2 -  O mandato dos representantes dos pais e encarregados 

de educação tem a duração de dois anos escolares. 

3 -  Os membros do Conselho Geral são substituídos no 

exercício do cargo se entretanto perderem a qualidade que 

determinou a respectiva eleição ou designação. 

4 -  As vagas resultantes da cessação do mandato dos 

membros eleitos são preenchidas pelo primeiro candidato não 

eleito, segundo a respectiva ordem de precedência, na lista a 

que pertencia o titular do mandato, com respeito pelo disposto 

no n.º 4 do artigo 15º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, 

republicado pelo Decreto-Lei nº 137/2012. 

5 - Em caso de esgotamento dos membros da lista, 

proceder-se-á a uma eleição intercalar, para conclusão do 

mandato, mediante despacho do presidente do Conselho Geral. 

6 - O processo de eleição ou indicação dos membros do 

Conselho Geral deve ser iniciado até ao 30º dia anterior ao do 

termo do mandato. 

 

 

Artigo 21.º 

Incompatibilidades 

 

São incompatíveis com a qualidade de membro do 

Conselho Geral o exercício dos seguintes cargos: 
 

a) Subdiretor; 

b) Adjunto do Diretor; 

c) Membro do Conselho Pedagógico. 
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SUBSECÇÃO II - DIRETOR 

 

 

Artigo 22.º 

Diretor 

 

1 - O Diretor é o órgão de administração e gestão do 

Agrupamento de Escolas de Barrancos, nas áreas pedagógica, 

cultural, administrativa, financeira e patrimonial. 

2 - O Diretor toma posse perante o conselho geral nos 30 

dias subsequentes à homologação dos resultados eleitorais pelo 

Diretor Geral da Administração Escolar, nos termos do nº 4 do 

artigo 23º da republicação do Decreto-Lei nº 75/2008, pelo 

Decreto-Lei nº 137/2012. 

 

 

Artigo 23.º 

Mandato 

 

1 - O mandato do Diretor tem a duração de quatro anos. 

2 - Até 60 dias antes do termo do mandato do Diretor, o 

Conselho Geral delibera sobre a recondução do Diretor ou a 

abertura do procedimento concursal tendo em vista a realização 

de nova eleição. 

3 - A decisão de recondução do Diretor é tomada por 

maioria absoluta dos membros do conselho geral em 

efectividade de funções, não sendo permitida a sua recondução 

para um terceiro mandato consecutivo. 

4 - Não é permitida a eleição para um quinto mandato 

consecutivo ou durante o quadriénio imediatamente 

subsequente ao termo do quarto mandato consecutivo. 

5 - Não sendo ou não podendo ser aprovada a recondução 

do Diretor de acordo com o disposto nos números anteriores, 

abre-se o procedimento concursal tendo em vista a eleição do 

Diretor, nos termos do artigo 22.º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 

22 de Abril, republicado pelo Decreto-Lei nº 137/2012. 

6 - O mandato do Diretor pode cessar: 

a) A requerimento do interessado, dirigido ao Diretor 

Regional de Educação, com a antecedência mínima de 45 dias, 

fundamentado em motivos devidamente justificados; 

b) No final do ano escolar, por deliberação do Conselho 

Geral aprovada por maioria de dois terços dos membros em 

efectividade de funções, em caso de manifesta desadequação 

da respectiva gestão, fundada em factos comprovados e 

informações, devidamente fundamentadas, apresentados por 

qualquer membro do Conselho Geral; 

c) Na sequência de processo disciplinar que tenha 

concluído pela aplicação de sanção disciplinar de cessação da 

comissão de serviço, nos termos da lei. 

7 - A cessação do mandato do Diretor determina a abertura 

de um novo procedimento concursal. 

 

 

Artigo 24.º 

Subdiretor e Adjuntos 

 

1 -  O Diretor é coadjuvado no exercício das suas funções 

por um Subdiretor e por um ou mais adjuntos, nos termos a fixar 

por despacho ministerial. 

2 -  O Subdiretor e os Adjuntos são nomeados pelo Diretor, 

no prazo de 30 dias após a sua tomada de posse, de entre 

docentes do Agrupamento, pertencentes aos quadros de 

nomeação definitiva que contenham, pelo menos, cinco anos de 

serviço. 

3 -  O Subdiretor e os Adjuntos tomam posse perante o 

Presidente do Conselho Geral, nos 30 dias subsequentes à sua 

designação pelo Diretor. 

4 -  Os mandatos do Subdiretor e dos Adjuntos têm a 

duração de quatro anos e cessam com o mandato do Diretor. 

5 - O Subdiretor e os Adjuntos podem ser exonerados a 

todo o tempo por decisão fundamentada do Diretor. 

 

 

Artigo 25.º 

Competências do Diretor 

 

1 - Compete ao Diretor submeter à aprovação do Conselho 

Geral o Projeto Educativo elaborado pelo Conselho Pedagógico. 

2  - Ouvido o Conselho Pedagógico, compete também ao 

Diretor: 

a) Elaborar e submeter à aprovação do Conselho Geral: 

i)  As alterações ao Regulamento Interno; 

ii) Os planos anual e plurianual de atividades; 

iii) O relatório anual de atividades; 

iv) As propostas de celebração de contratos de 

autonomia; 

b) Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal 

docente e não docente, ouvido também, no último caso, o 

Município de Barrancos. 

3 - No acto de apresentação ao Conselho Geral, o Diretor 

faz acompanhar os documentos referidos na alínea a) do 

número anterior dos pareceres do Conselho Pedagógico. 
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4 - Sem prejuízo das competências que lhe sejam 

cometidas por lei ou regulamento interno, no plano da gestão 

pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, 

compete ao Diretor, em especial: 

 
a) Definir o regime de funcionamento do Agrupamento; 

b) Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com 

as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 

c) Superintender na constituição de turmas e na 

elaboração de horários; 

d) Distribuir o serviço docente e não docente; 

e) Designar os coordenadores de escola ou 

estabelecimento de Educação Pré-Escolar; 

f)   Propor os candidatos ao cargo de coordenador de 

departamento curricular nos termos definidos no nº 4 do artigo 

33º e designar os diretores de turma; 

g)  Planear e assegurar a execução das atividades no 

domínio da ação social escolar, em conformidade com as linhas 

orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 

h) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem 

como os outros recursos educativos; 

i) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação 

ou de associação com outras escolas e instituições de 

formação, autarquias e colectividades, em conformidade com os 

critérios definidos pelo Conselho Geral nos termos das alíneas 

o) e p) do n.º 1 do artigo 11º do presente regulamento; 

j) Proceder à selecção e recrutamento do pessoal 

docente, nos termos dos regimes legais aplicáveis; 

k) Assegurar as condições necessárias à realização da 

avaliação do desempenho do pessoal docente e não docente, 

nos termos da legislação aplicável; 

l) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos 

e técnico -pedagógicos. 

5 - Compete ainda ao Diretor: 

a) Representar o Agrupamento de Escolas de Barrancos; 

b) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal 

docente e não docente, neste caso sem prejuízo das 

competências atribuídas ao Presidente da Câmara Municipal de 

Barrancos; 

c) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos; 

d) Intervir nos termos da lei no processo de avaliação de 

desempenho do pessoal docente; 

e) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não 

docente. 

6 - O Diretor exerce ainda as competências que lhe forem 

delegadas pela Administração Educativa, pela Câmara 

Municipal ou pelo seu Presidente, em especial na parte relativa 

ao pessoal não docente e à gestão do Parque Escolar. 

7- O Diretor pode delegar e subdelegar no Subdiretor, nos 

Adjuntos ou nos coordenadores de escola ou de 

estabelecimento de educação pré-escolar as competências 

referidas nos números anteriores, com exceção da prevista na 

alínea d) do nº 5. 

8 - Nas suas faltas e impedimentos, o Diretor é substituído 

pelo Subdiretor. 

 

 

 

SUBSECÇÃO III - CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

 

Artigo 26.º 

Conselho Pedagógico 

 

1 - O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e 

supervisão pedagógica e orientação educativa do agrupamento, 

nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da 

orientação e acompanhamento dos alunos e da formação inicial 

e contínua do pessoal docente. 

2 - O mandato do Conselho Pedagógico tem a duração de 

quatro anos letivos, salvo disposição legal em contrário. 

 

 

Artigo 27.º 

Composição 

 

1 - O Conselho Pedagógico é composto: 

a) Pelo(a) Diretor(a) do Agrupamento que, por inerência, o 

preside; 

b) Pelo(a) coordenador(a) do Departamento de Línguas; 

c) Pelo(a) coordenador(a) do Departamento de Ciências 

Sociais e Humanas; 

d) Pelo(a) coordenador(a) do Departamento de Matemática 

e Ciências Experimentais; 

e) Pelo(a) coordenador(a) do Departamento de 

Expressões; 

f) Pelo(a) coordenador(a) do Departamento do Ensino 

Pré-Escolar; 

g) Pelo(a) coordenador(a) do Departamento do 1º Ciclo do 

Ensino Básico; 

h) Pelo(a) docente do Ensino Especial; 
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i) Pelo(a) coordenador(a) pedagógico da Biblioteca de 

Barrancos; 

j) Pelo(a) coordenador(a) da Educação para a Saúde;  

k) Pelo(a) coordenador(a) dos Apoios Educativos/Tutorias 

e Projetos de Desenvolvimento Educativo; 

l) Pelo(a) coordenador(a) dos Diretores de Turma.  ́

 

  2 - Nas reuniões deste órgão, desde que convocados pelo 

Diretor, poderão participar sem direito a voto: 

a) O representante do Ministério da Educação e Ciência 

(MEC) na Comissão de Proteção de Crianças e jovens (CPCJ) 

de Barrancos; 

b) O Psicólogo dos serviços de Psicologia e Orientação do 

AEB; 

c) O coordenador da Equipa de Autoavaliação do 

Agrupamento;      

d) Os representantes do AEB no Núcleo Local de Inserção 

e no Conselho Local de Ação Social. 

 

3 - Os representantes do pessoal docente no Conselho 

Geral não podem ser membros do Conselho Pedagógico. 

 

 

Artigo 28.º 

Competências 

 

1 - É da competência do Conselho Pedagógico: 

a) Elaborar a proposta de Projeto Educativo a submeter 

pelo Diretor ao Conselho Geral; 

b) Apresentar propostas para a elaboração do 

Regulamento Interno e dos planos anual e plurianual de 

atividades e emitir parecer sobre os respetivos projetos; 

c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de 

contratos de autonomia; 

d) Apresentar propostas e emitir parecer sobre a 

elaboração do plano de formação e de atualização do pessoal 

docente; 

e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da 

orientação escolar e vocacional, do acompanhamento 

pedagógico e da avaliação dos alunos; 

f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas 

disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional e local, bem 

como as respectivas estruturas programáticas; 

g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e 

diversificação curricular, dos apoios e complementos educativos 

e das modalidades especiais de educação escolar; 

h) Adoptar os manuais escolares, ouvidos os 

departamentos curriculares; 

i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação 

pedagógica e de formação, no âmbito do Agrupamento e em 

articulação com instituições ou estabelecimentos do ensino 

superior vocacionados para a formação e a investigação; 

j) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e 

cultural; 

k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a 

elaboração dos horários; 

l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal 

docente, de acordo com o disposto na legislação aplicável; 

m) Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos 

organizacionais e dos docentes, bem como da aprendizagem 

dos alunos, credíveis e orientados para a melhoria da qualidade 

do serviço de educação prestado e do resultado das 

aprendizagens; 

n) Participar, nos termos regulamentados em diploma 

próprio, no processo de avaliação do desempenho do pessoal 

docente. 

 

2 - O regimento interno de funcionamento do Conselho 

Pedagógico deverá ser elaborado, ou revisto, nos primeiros 30 

dias do mandato. 

 

 

Artigo 29.º 

Funcionamento 

 

1 - O Conselho Pedagógico reúne ordinariamente uma vez 

por mês e extraordinariamente sempre que seja convocado pelo 

respetivo presidente, por sua iniciativa, a requerimento de um 

terço dos seus membros em efetividade de funções ou sempre 

que um pedido de parecer do Conselho Geral ou do Diretor o 

justifique. 

2 - Nas reuniões plenárias ou de comissões especializadas, 

designadamente quando a ordem de trabalhos verse sobre as 

matérias previstas nas alíneas a), b), e), f), j) e k) do artigo 

anterior, podem participar, sem direito a voto, a convite do 

presidente do conselho pedagógico, representantes do pessoal 

não docente, dos pais e encarregados de educação e dos 

alunos 

3 - De cada reunião será lavrada acta, que conterá um 

resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, indicando, 

designadamente, a data e o local da reunião, os membros 

presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas e 

a forma e o resultado das respetivas votações. 
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SUBSECÇÃO IV - CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 

 

Artigo 30.º 

Conselho Administrativo 

 

O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em 

matéria administrativo- financeira do Agrupamento, nos termos 

da legislação em vigor. 

 

 

Artigo 31.º 

Composição 

 

O Conselho Administrativo tem a seguinte composição: 

a) O Diretor, que preside; 

b) O Subdiretor ou um dos Adjuntos do Diretor, por ele 

designado para o efeito; 

c) O chefe dos serviços de administração escolar, ou quem 

o substitua. 

 

 

Artigo 32.º 

Competências 

 

Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas 

por lei, compete ao Conselho Administrativo: 

a) Aprovar o seu regimento interno de funcionamento; 

b) Aprovar o projeto de orçamento anual, em conformidade 

com as linhas orientadoras definidas pelo Conselho Geral; 

c) Elaborar o relatório de contas de gerência; 

d) Autorizar a realização de despesas e o respectivo 

pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a 

legalidade da gestão financeira; 

e) Zelar pela actualização do cadastro patrimonial. 

 

 

Artigo 33.º 

Funcionamento 

 

1 - O Conselho Administrativo reúne ordinariamente uma 

vez por mês e extraordinariamente sempre que o presidente o 

convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos 

restantes membros. 

2 - De cada reunião será lavrada acta, que conterá um 

resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, indicando, 

designadamente, a data e o local da reunião, os membros 

presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas e 

a forma e o resultado das respectivas votações, nos termos do 

respetivo regimento interno. 

 

 

 

CAPÍTULO III - ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 
 

SECÇÃO I – ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO 

EDUCATIVA E SUPERVISÃO DA GESTÃO CURRICULAR 

 

 

Artigo 34.º 

Estruturas de coordenação educativa e supervisão da 

gestão curricular 

 

1 -  Com vista ao desenvolvimento do projeto educativo, são 

necessárias estruturas que colaborem com o conselho 

pedagógico e com o diretor, no sentido de assegurar a 

coordenação, supervisão e acompanhamento das atividades 

escolares, promover o trabalho cooperativo e realizar a 

avaliação de desempenho do pessoal docente, nesse sentido 

são criadas as seguintes estruturas: 

 

a) O Departamento da Educação Pré-Escolar; 

b) O Departamento do 1º Ciclo. 

c) O Departamento de Línguas; 

d) O Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais; 

e) O Departamento de Expressões; 

f) O Departamento de Ciências Sociais e Humanas; 

g) O Conselhos de Docentes do 1º Ciclo; 

h) Os Conselhos de Turma no 2º e 3º Ciclos; 

i) O Conselho dos Diretores de Turma. 

2 - As estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica, previstas no número anterior, constituem-se 

automaticamente no dia 1 de Setembro e o seu mandato 

coincide com o ano letivo. 

3 - O regimento interno de funcionamento das estruturas 
previstas no nº 1 deve ser elaborado, ou revisto, nos primeiros 
30 dias do mandato. 
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SUBSECÇÃO I - DEPARTAMENTOS CURRICULARES 
 
 

Artigo 35.º  
Composição dos departamentos 

 
1 - Os departamentos curriculares são compostos por todos 

os docentes dos grupos de recrutamento que integram o 

respetivo departamento. 

 
2- Composição dos departamentos: 

a) Departamento da Educação Pré-Escolar: docentes do 

grupo de recrutamento 100; 

b) Departamento do 1º Ciclo – docentes do grupo de 

recrutamento 110; 

c) Departamento de Línguas: docentes dos grupos de 

recrutamento 200 (quando lecionam Português), 220, 300, 320, 

330 e 350; 

d) Departamento de Matemática e Ciências Experimentais: 

docentes dos grupos de recrutamento 230, 500, 510, 520 e 550: 

e) Departamento de Expressões: docentes dos grupos de 

recrutamento 240, 250, 260, 530, 600, 620 e 910; 

f) Departamento de Ciências Sociais e Humanas: 

docentes dos grupos de recrutamento 200 (quando lecionam 

História), 400 e 420. 

 

 

Artigo 36.º 
Missão dos Departamentos 

 

1 - Os Departamentos Curriculares são as estruturas uni-

disciplinares no 1º e multidisciplinares no 2º e 3º Ciclos, que têm 

como missão assegurar a articulação e a gestão curricular, a 

cooperação entre docentes, procurando adequar o curriculum 

às necessidades específicas dos alunos. 

2 - Ao Departamento Curricular pertencem todos os 

professores que leccionam disciplinas ou áreas disciplinares 

integradas no respectivo departamento. 

3 - Aos Departamentos da Educação Pré-Escolar e do 1º 

Ciclo pertencem, respetivamente, os(as) educadores(as) 

titulares de salas e os docentes titulares das turmas.  

4 - Os Departamentos Curriculares são coordenados por um 

docente de carreira detentor de formação especializada nas 

áreas de supervisão pedagógica, avaliação do desempenho 

docente ou administração educacional, em caso de 

impossibilidade aplica-se o disposto no ponto 6 do artigo 13º da 

republicação do Decreto-lei nº 7572008 pelo Decreto-Lei nº 

137/2012. 

5 - O coordenador de departamento é eleito pelo respetivo 

departamento, de entre uma lista de três docentes propostos 

pelo diretor para o exercício do cargo. 

6 - Para efeitos do disposto no número anterior considera-se 

eleito o docente que reúna o maior número de votos favoráveis 

dos membros do departamento curricular. 

7 - O mandato dos coordenadores dos departamentos 

curriculares tem a duração de quatro anos e cessa com o 

mandato do diretor. 

8 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, os 

Coordenadores dos Departamentos podem ser exonerados a 

todo o tempo por despacho fundamentado do Diretor. 

 
 

Artigo 37.º 
Competências dos Departamentos 

 
1 - São competências dos Departamentos: 
 
a) Planificar e adequar à realidade do Agrupamento a 

aplicação dos planos de estudo estabelecidos a nível nacional; 

b) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das 

didácticas específicas das disciplinas; 

c) Assegurar, de forma articulada com outros 

departamentos a adopção de metodologias específicas 

destinadas ao desenvolvimento quer dos planos de estudo quer 

das componentes de âmbito local do currículo; 

d) Analisar a oportunidade de adopção de medidas de 

gestão flexível dos currículos e de outras medidas destinadas a 

melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão; 

e) Elaborar propostas curriculares diversificadas em função 

da especificidade de grupos de alunos; 

f) Propor sugestões para o Plano Anual de Atividades do 

Agrupamento, de acordo com os objetivos do Projeto Educativo; 

g) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas 

de actuação nos domínios da aplicação de estratégias de 

diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 

h) Identificar necessidades de formação dos docentes; 

i) Analisar e reflectir sobre as práticas educativas e o seu 

contexto; 

j) Apresentar ao Conselho Pedagógico todas as propostas 

que considere relevantes para o bom funcionamento do 

Agrupamento. 

 
2 – Constitui, ainda, competência dos Departamentos, a 

elaboração, ou revisão, dos seus regimentos internos, nos 

primeiros 30 dias do mandato. 
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Artigo 38.º 

Funcionamento dos Departamentos 

 
1 – Os Departamentos reúnem: 

a) Antes do início do ano lectivo, para preparação do 

mesmo; 

b) Mensalmente, preferencialmente após as reuniões do 

Conselho Pedagógico; 

c) Após o final de ano lectivo, para elaborar o relatório das 

atividades desenvolvidas, apreciar a eficácia da sua execução e 

fazer recomendações para o ano seguinte. 

2 – Os Departamentos reúnem extraordinariamente por 

iniciativa do seu coordenador ou por solicitação de dois terços 

dos seus elementos, sempre que seja necessário com urgência, 

conhecer, apreciar, discutir ou elaborar propostas sobre 

assuntos de carácter técnico-pedagógico ou organizacional do 

Agrupamento. 

 
 
 

SUBSECÇÃO II - ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO E 

SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DA TURMA  

 

 

Artigo 39.º 

Conselhos de Docentes do 1º Ciclo 

 
1- O conselho de docentes é constituído, para efeitos de 

avaliação dos alunos, por todos os docentes titulares de turma 

do Agrupamento de Escolas de Barrancos. 

2- No conselho de docentes podem ainda intervir, sem 

direito a voto, os docentes de apoio, docentes do ensino 

especial, psicólogo, terapeuta da fala e entidades que o 

conselho pedagógico considere relevantes para a avaliação dos 

alunos. 

3- A classificação final a atribuir em cada área disciplinar é 

da competência do professor titular, ouvido o conselho de 

docentes. 

4- As deliberações do conselho de docentes devem 

resultar do consenso dos professores que o integram, 

admitindo-se o recurso ao sistema de votação, quando se 

verificar a impossibilidade de obtenção desse consenso. 

5-  No caso de recurso à votação, todos os membros do 

conselho de docentes devem votar nominalmente, não havendo 

lugar à abstenção, sendo registado em ata o resultado da 

votação. 

6- A deliberação só pode ser tomada por maioria, tendo 

presidente do conselho de docentes, cooptado entre os 

membros, voto de qualidade em caso de empate. 

7- Na ata da reunião de conselho de docentes, devem ficar 

registadas todas as deliberações e a respetiva fundamentação. 

 

 
Artigo 40.º 

Competências e composição dos Conselhos de Turma do 

2º e 3º Ciclos 

 
1 - Os Conselhos de Turma do 2º e 3º Ciclos têm como 

missão a organização, o acompanhamento e a avaliação das 

atividades a desenvolver com os alunos e a articulação entre a 

escola e as famílias. 

2 - Os Conselhos de Turma do 2º e 3º Ciclos são 

compostos: 

a) Pelos professores da turma; 

b) Por dois representantes dos Pais e Encarregados de 

Educação; 

c) Pelo Docente do Ensino Especial (sempre que se 

justificar);  

d) Pelo técnico Psicólogo (sempre que se justificar). 

 
3 - Nos Conselhos de Turma do 3º Ciclo tem ainda assento 

um representante dos alunos.  

4 - Os trabalhos do Conselho de Turma são coordenados 

pelo diretor de turma e secretariados por um docente, ambos 

nomeados pelo diretor. 

5 - Nas reuniões dos Conselhos de Turma em que seja 

discutida a avaliação individual dos alunos, nomeadamente no 

final de período, a ordem de trabalhos deve considerar a 

avaliação após os restantes assuntos, de maneira que este 

assunto seja tratado apenas na presença dos membros 

docentes, do psicólogo quando necessário ou de outras 

entidades indicadas pelo conselho pedagógico. 

6 -  Numa reunião de avaliação sempre que por imprevisto 

se verificar a ausência de um membro docente do conselho de 

turma, a reunião é adiada no máximo por quarenta e oito horas, 

de forma a assegurar a presença de todos. 

7 -  No caso de a ausência a que se refere a alínea anterior 

ser presumivelmente longa, o conselho de turma reúne com os 

restantes membros, devendo o respetivo diretor de turma dispor 

de todos os elementos referentes à avaliação de cada aluno, 

fornecidos pelo professor ausente. 

8 -  A deliberação final quanto à classificação a atribuir em 

cada disciplina é da competência do conselho de turma que, 

para o efeito aprecia a proposta apresentada por cada 

professor, as informações que a suportam e a situação global 

de cada aluno. 
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9 -  As deliberações do conselho de turma devem resultar 

do consenso dos professores que o integram, admitindo-se o 

recurso ao sistema de votação, quando se verificar a 

impossibilidade de obtenção desse consenso. 

10 -  No caso de recurso à votação, todos os membros do 

conselho de turma votam nominalmente, não havendo lugar à 

abstenção, sendo registado em ata o resultado da votação. 

11 -  A deliberação é tomada por maioria absoluta, tendo o 

presidente do conselho de turma o voto de qualidade, em caso 

de empate. 

12 -  Na ata da reunião do conselho de turma devem ficar 

registadas todas as deliberações e as respetivas 

fundamentações. 

 

     

Artigo 41.º 

Forma de designação dos representantes não docentes 

 

1 - Os representantes dos Pais e Encarregados de 

Educação são eleitos em assembleia de encarregados de 

educação de cada turma, numa reunião convocada para o efeito 

pelo diretor de turma, da qual será lavrada a respetiva ata. 

2 - O representante dos alunos no 3º Ciclo será o delegado 

de turma eleito em assembleia de alunos da turma em reunião 

convocada para o efeito pelo diretor de turma, da qual será 

lavrada a respetiva ata. 

 

 

 

SUBSECÇÃO III - CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 

 

 

Artigo 42.º 

Competências e composição do Conselho de Diretores de 

Turma 

 

1 - O Conselho dos Diretores de Turma é constituído pelo 

conjunto dos diretores de turma no Agrupamento. 

2 - Constitui competência do Conselho de Diretores de 

Turma, designadamente: 

a) Designar, de entre os seus membros, um 

coordenador; 

b) Planificar as atividades e projetos a desenvolver, 

anualmente, de acordo com as orientações de Conselho 

Pedagógico; 

c) Articular com os diferentes departamentos curriculares 

o desenvolvimento de conteúdos programáticos e objetivos de 

aprendizagem; 

d) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa 

e com os serviços especializados de apoio educativo na gestão 

adequada de recursos e na adopção de medidas pedagógicas 

destinadas a melhorar as aprendizagens; 

e) Dinamizar e coordenar a realização de projetos 

interdisciplinares das turmas; 

f) Identificar necessidades de formação no âmbito da 

direção de turma; 

g) Conceber e desencadear mecanismos de formação e 

apoio aos diretores de turma em exercício e de outros docentes 

da Escola ou do Agrupamento de Escolas para o desempenho 

dessas funções; 

h) Propor ao Conselho Pedagógico a realização de ações 

de formação no domínio da orientação educativa e da 

coordenação das atividades das turmas. 

 

3 - Constitui, ainda, competência do Conselho de Diretores 

de Turma, a elaboração, ou revisão, do seu regimento interno, 

nos primeiros 30 dias do mandato. 

                                                                                

 

Artigo 43.º 

Funcionamento do Conselho de Diretores de Turma 

 

1 – O Conselho de Diretores de Turma reúne: 

 

a) Antes do início do ano letivo, para preparação do 

mesmo; 

b) Pelo menos uma vez por período letivo; 

c) Após o final de ano letivo, para elaborar o relatório das 

atividades desenvolvidas, apreciar a eficácia da sua execução e 

fazer recomendações para o ano seguinte. 

2 – O Conselho de Diretores de Turma reúne 

extraordinariamente por iniciativa do seu coordenador ou por 

solicitação de dois terços dos seus elementos, sempre que seja 

necessário com urgência, conhecer, apreciar, discutir ou 

elaborar propostas sobre assuntos de carácter técnico-

pedagógico ou organizacional do Agrupamento. 

 
 
 

SUBSECÇÃO IV - ESTRUTURAS DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCATIVO 

 
 

Artigo 44.º 
Estruturas de desenvolvimento educativo 

 
Tendo em vista a implementação e o desenvolvimento do 

projeto educativo, são criadas as seguintes estruturas: 
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a) Coordenação de apoios educativos/tutorias e de 

projetos de desenvolvimento educativo. 

b) Equipa de apoio tecnológico. 

c) Equipa da Biblioteca. 

d) Equipa de Autoavaliação do Agrupamento 

e) Equipa multidisciplinar. 

 

                                       

Artigo 45.º 

Definição de coordenação de apoios/tutorias e projetos de 

desenvolvimento educativo 

 

A coordenação de apoios educativos/tutorias e projetos de 

desenvolvimento educativo tem como finalidade coordenar os 

apoios pedagógicos acrescidos, as tutorias e os projetos de 

desenvolvimento educativo, incluindo os clubes em 

funcionamento no agrupamento de escolas de Barrancos e 

garantir: 

a) A igualdade de oportunidades. 

b) A diversificação de estratégias pedagógicas 

complementares orientadas para a superação de dificuldades 

de aprendizagem, de integração escolar e de enriquecimento 

formativo. 

 

 
Artigo 46.º 

Composição 

    A coordenação de apoios pedagógicos/tutorias e projetos 

de desenvolvimento educativo integra todos os docentes que 

lecionam apoios pedagógicos, docente de ensino especial, 

tutores e responsáveis pelos projetos educativos e clubes 

funcionamento no agrupamento. 

 

 

Artigo 47.º 

Regime de funcionamento 

 

A coordenação de apoios educativos/tutorias e projetos de 

desenvolvimento educativo elabora o seu regime de 

funcionamento, a anexar a este regulamento., O coordenador 

desta estrutura deverá ser um elemento da direção indicado 

pelo diretor e terá representatividade no Conselho Pedagógico 

do Agrupamento. 

                            

 

Artigo 48.º 

Definição e estrutura de coordenação da equipa de apoio 

tecnológico 

 

1- A estrutura de coordenação para o Apoio Tecnológico 

integra-se na coordenação e acompanhamento dos projetos do 

apoio tecnológico e na necessidade de colocar as tecnologias 

de informação e comunicação (TIC) à disposição da 

comunidade educativa, o que implica a construção de soluções 

organizativas que potenciem o bom funcionamento do parque 

informático, da gestão de redes, da assistência técnica aos 

equipamentos, da segurança de dados e das suas instalações e 

da sua necessária implicação no processo ensino-

aprendizagem, da formação e do apoio aos docentes na 

utilização crescente das novas tecnologias na sua prática letiva 

e não letiva. 

2- A coordenação da equipa de apoio tecnológico fomenta 

e dinamiza a participação dos docentes em redes colaborativas 

de trabalho com colegas e restantes membros da comunidade 

educativa. 

3-  A coordenação da equipa de apoio tecnológico zela 

pelo bom funcionamento dos equipamentos e sistemas 

tecnológicos instalados, constituindo-se como o interlocutor com 

o centro de apoio tecnológico do agrupamento e com as 

empresas que prestam serviços na manutenção dos 

equipamentos. 

 

 

Artigo 49.º 

Composição e funcionamento 

 

1- A equipa de apoio tecnológico é constituída pelos 

seguintes elementos: 

a) Um elemento da direção da escola; 

b) Um docente responsável pela componente pedagógica 

do apoio tecnológico, que reúna competências a nível 

pedagógico e técnico; 

c) O professor bibliotecário; 

d) Outros elementos considerados como necessários pelo 

diretor. 

2- A equipa de apoio tecnológico é designada pelo diretor. 

3- A equipa de apoio tecnológico elabora o seu regime de 

funcionamento, a anexar a este regulamento. 

 

 

Artigo 50.º 

Definição e estrutura da Equipa da Biblioteca  

 

1- A biblioteca escolar, designada por Biblioteca de 

Barrancos, derivado ao protocolo assinado com a Autarquia, 

assume características escolares e municipais, sendo por isso 

uma estrutura de desenvolvimento educativo do agrupamento e 

simultaneamente um pólo cultural do Município de Barrancos. 
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2- A Biblioteca de Barrancos conjugará a sua atividade de 

acordo com as orientações emanadas pelo órgão de gestão do 

agrupamento, pelas orientações da autarquia e pelo acordado 

no protocolo entre as duas entidades, estando dotada de uma 

estrutura de coordenação que se encontra representada no 

conselho pedagógico através do professor bibliotecário. 

3- A Biblioteca de Barrancos tem por missão contribuir 

para o aumento dos níveis de educação e de formação de todos 

os elementos da comunidade escolar através da 

disponibilização de serviços de aprendizagem, de fundo 

documental e de recursos que os incentivem a agir como 

pensadores críticos e utilizadores efetivos da informação em 

todos os suportes de comunicação. Na vertente pública visa a 

disponibilização de fundo documental atualizado e de ponto de 

acesso à internet, procurando ser um espaço de partilha entre a 

escola e a comunidade envolvente. 

4- A equipa da biblioteca é composta pelos seguintes 

elementos: 

a) Professor bibliotecário; 

b) Equipa de professores colaboradores; 

c) Representante da Autarquia; 

d) Um representante dos assistentes operacionais adstritos 

à biblioteca. 

5- O coordenador da equipa da Biblioteca de Barrancos é 

o professor bibliotecário. 

6- A equipa da Biblioteca de Barrancos elabora o seu 

regime de funcionamento, a anexar a este regulamento.       

 

 

Artigo 51.º 

Equipa de Autoavaliação 

 

1- A autoavaliação tem carácter legal obrigatório e visa 

contribuir para o desenvolvimento do agrupamento e para a 

melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos numa 

perspetiva de melhoria contínua, identificando os pontos fortes e 

fracos do agrupamento e a consequente elaboração de planos 

de melhoria. 

2- O funcionamento, em vicissitude do trabalho a 

desenvolver em cada ano, é definido pela direção através do 

representante por si designado e que a representará no 

conselho pedagógico. A dimensão da equipa escolhida deverá 

garantir o bom funcionamento do trabalho a desenvolver e ser 

representativa de todos os sectores de funcionamento do 

agrupamento e da comunidade escolar. 

3- A equipa de autoavaliação é constituída pelos seguintes 

elementos: 

a) Um representante de cada departamento curricular; 

b) O coordenador dos diretores de turma;  

c) Um representante do pessoal não docente; 

d) Um representante da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação; 

e) Um representante da direção; 

f)    Um representante do Conselho Geral. 

 

4- O coordenador(a) deverá ser eleito entre os membros 

da equipa e, caso não haja incompatibilidade de cargos, deverá 

representar a equipa no conselho pedagógico.   

  

 

Artigo 52.º 

Equipa multidisciplinar 

 

1-  A equipa multidisciplinar do agrupamento de escolas de 

Barrancos tem como objetivo acompanhar em permanência os 

alunos, designadamente aqueles que revelem maiores 

dificuldades de aprendizagem, risco de abandono escolar, 

comportamentos de risco ou gravemente violadores dos 

deveres do aluno, ou se encontrem na iminência de ultrapassar 

os limites de faltas previstos na lei. 

2- A constituição da equipa referida no número anterior é 

constituída pelos seguintes elementos: 

a) Coordenador dos diretores de turma. 

b) Docente do ensino especial. 

c) Psicólogo educacional, quando existente. 

d) Representante do AEB na CPCJ de Barrancos. 

e) Coordenador da Educação para a Saúde. 

f)    Poderão ainda integrar a equipa multidisciplinar, desde 

que convidados, outros elementos, tais como: o diretor, 

professores titulares de turma, professores tutores, técnicos 

especializados, representantes do centro de saúde local e da 

Associação de pais e encarregados de educação do 

agrupamento. 

 

 

Artigo 53.º 

Professor tutor 

 

1 - O Diretor do Agrupamento, ouvido o Conselho 

Pedagógico, poderá designar professores tutores para 

acompanhamento em particular do processo educativo de um 

grupo de alunos. 
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2 - Para os efeitos previstos no presente artigo, cada 

professor tutor poderá ser responsável até três alunos, 

preferencialmente do mesmo ano letivo. 

 

 

Artigo 54.º 

Diretor de Turma 

 

1 - O Diretor de Turma é designado pelo Diretor, 

preferencialmente de entre os professores da turma que 

pertencem ao quadro de nomeação definitiva da escola, tendo 

em conta a sua competência pedagógica e a sua capacidade de 

relacionamento. 

2 - Ao Diretor de Turma compete:  

a) Participar nas reuniões de Conselho de Turma; 

b) Acompanhar/coordenar o desenvolvimento do Plano de 

trabalho de Turma;  

c) Acompanhar e promover a integração dos alunos na 

vida escolar;  

d) Proporcionar aos professores da turma a informação 

necessária ao desempenho das atividades próprias da ação 

educativa;  

e) Proporcionar uma informação actualizada, junto dos 

encarregados de educação acerca da integração dos alunos na 

comunidade escolar, do seu aproveitamento escolar, da 

assiduidade e das atividades escolares;  

f) Promover e acompanhar a eleição do delegado e do 

subdelegado de turma;  

g) Reunir-se com os alunos da turma, por sua iniciativa ou 

por determinação do Diretor; 

h) Ouvir os Encarregados de Educação, nos termos da Lei 

ou do Regulamento Interno. 

 

 

Artigo 55.º 

Missão e composição do Gabinete de Psicologia e 

Orientação (GPO) 

 

1 - O Gabinete de Psicologia e Orientação (GPO) é a 

unidade especializada de apoio educativo, que desenvolve a 

sua ação nos seguintes domínios de intervenção:   

a) O apoio psicopedagógico a alunos e professores;   

b) O apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da 

comunidade educativa;   

c) A orientação escolar e profissional.  

2 - O GPO é constituído por técnicos com formação 

profissional adequada, cujas atividades, no âmbito da Educação 

Especial, se centram principalmente no domínio da avaliação e 

acompanhamento psicológico. 

3 - Caso o Agrupamento não disponha nos seus quadros 

dos recursos humanos necessários para assegurar esta missão 

deverá, preferencialmente, apoiar-se nos técnicos da parceria 

da Rede Social ou à contratação externa. 

 

 

Artigo 56.º 

Atribuições do gabinete de psicologia e orientação 

 

1 - Constituem atribuições do Gabinete de Psicologia e 

Orientação, designadamente: 

a) Colaborar com a comunidade educativa prestando apoio 

psicopedagógico às atividades educativas, identificando as 

causas do insucesso escolar e propor medidas tendentes à sua 

eliminação.   

b) Articular em colaboração com os órgãos de gestão da 

escola e com outros serviços especializados, nomeadamente 

das áreas de saúde e da segurança social, de modo a contribuir 

para o correto diagnóstico e avaliação sócio-médica-educativa 

dos alunos e planear medidas de intervenção.   

c) Apoiar alunos no processo de desenvolvimento da sua 

identidade pessoal e do seu projeto de vida.  

d) Planear e executar atividades de orientação escolar e 

profissional através de programas e ações de aconselhamento a 

nível individual e de grupo.  

e) Colaborar com outros serviços, nomeadamente no apoio 

à celebração de protocolos, tendo em vista a organização de 

informação e orientação profissional.   

f) Desenvolver ações de informação e sensibilização dos 

pais e da comunidade em geral no que respeita à problemática 

que as opções escolares e profissionais envolvem.   

g) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e 

para a construção da sua identidade pessoal;   

h) Participar na definição de estratégias e na aplicação de 

procedimentos de orientação educativa para o 

acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso escolar;   

i) Intervir, a nível psicológico e psicopedagógico, na 

observação, orientação e apoio dos alunos, promovendo a 

cooperação de professores, pessoal não docente, pais e 

encarregados de educação, em articulação com recursos da 

comunidade;  

j) Participar nos processos de avaliação multidisciplinar e, 

tendo em vista a elaboração de programas educativos 
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individuais, acompanhar a sua concretização;   

k) Conceber e desenvolver programas e ações de 

aconselhamento pessoal e vocacional a nível individual ou de 

grupo;   

l) Colaborar no levantamento de necessidades da 

comunidade educativa com o fim de propor as medidas 

educativas adequadas;   

m) Participar em experiências pedagógicas, Biblioteca de 

Barrancos como em projetos de investigação e em ações de 

formação de pessoal docente e não docente, com especial 

incidência nas modalidades de formação centradas na escola;   

n) Acompanhar o desenvolvimento de projetos e colaborar 

no estudo, conceção e planeamento de medidas que visem a 

melhoria do sistema educativo;   

o) Colaborar com os órgãos de administração e gestão das 

escolas onde exerce funções. 

2 - Compete, ainda, ao GPO assegurar as atribuições 

definidas na lei, nos regulamentos ou mediante decisão do 

Diretor. 

 

 

Artigo 57.º 

Serviço especializado de apoio educativo 

 

1- O serviço especializado de apoio educativo é constituído 

pelos docentes da educação especial do agrupamento, 

trabalhando em coordenação com o Gabinete de psicologia e 

orientação. 

2- As atribuições e competências do serviço especializado 

de apoio educativo são as previstas na Lei.         

 

 

 

CAPÍTULO IV - DIREITOS E DEVERES DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

 

 

SECÇÃO I - ALUNOS 

 

 

SUBSECÇÃO I - DIREITOS E DEVERES 

 

 

Artigo 58º 

Diretos e deveres do aluno 

 

Os direitos e deveres dos alunos encontram-se definidos no 

documento anexo ao presente regulamento – “Regulamento do 

Estatuto do Aluno e da Ética Escolar do AEB”. 

 

SUBSECÇÃO II - AVALIAÇÃO 

 

 

Artigo 59.º 

Avaliação dos conhecimentos e classificação dos alunos 

 

1- A avaliação constitui um processo regulador do ensino, 

orientador do percurso escolar e certificador dos conhecimentos 

adquiridos e capacidades desenvolvidas pelos alunos. 

2- A avaliação tem por objetivo a melhoria do ensino 

através da verificação dos conhecimentos adquiridos e das 

capacidades desenvolvidas nos alunos e da aferição do grau de 

cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas para 

os níveis de ensino em funcionamento no agrupamento de 

escolas de Barrancos. 

3- A avaliação prevista no número anterior deve ser 

utilizada por professores e alunos para, em conjunto, melhorar o 

ensino e suprir as dificuldades de aprendizagem 

4-  A avaliação tem ainda por objetivo conhecer o estado 

do ensino, retificar procedimentos e reajustar o ensino das 

diversas disciplinas aos objetivos curriculares fixados. 

5- Na avaliação dos alunos intervêm todos os professores 

envolvidos, assumindo particular responsabilidade neste 

processo o professor titular de turma, no 1º ciclo e nos 2º e 3º 

ciclos, os professores que integram o conselho de turma, sem 

prejuízo da intervenção de alunos e encarregados de educação. 

6- O regime de avaliação é regulado por despacho do 

membro de governo responsável pela área da educação, em 

função dos níveis e ciclos de ensino. 

 

 

Artigo 60.º 

Modalidades de avaliação 

 

1- A avaliação da aprendizagem compreende as 

modalidades de avaliação diagnóstica, de avaliação formativa e 

de avaliação sumativa. 

2- A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano 

de escolaridade ou sempre que seja considerado oportuno, 

devendo fundamentar estratégias de diferenciação pedagógica, 

de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de 

facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação 

escolar e vocacional. 

3- A avaliação formativa assume carácter contínuo e 

sistemático, recorre a uma variedade de recolha de informação 

adequados à diversidade da aprendizagem e às circunstâncias 

em que ocorrem, permitindo ao professor, ao aluno, ao 

encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades 
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legalmente autorizadas obter informação sobre o 

desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento 

de processos e estratégias. 

4- A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um 

juízo global sobre a aprendizagem realizada pelos alunos, tem 

como objetivos a classificação e certificação, e inclui; 

a) A avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos 

professores e dos órgãos de gestão e administração dos 

agrupamentos; 

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos 

serviços ou entidades do Ministério da Educação e Ciência 

designados para o efeito. 

 

 

Artigo 61.º 

A avaliação dos conhecimentos e classificação dos alunos 

  

1- A avaliação de acordo com a legislação atual é: 

a) Global, levando em consideração todos os elementos 

que estão à disposição dos professores; 

b) Contínua, obrigando-a a ter um carácter de 

permanência e continuidade.       

2- O modelo avaliativo atual obriga o professor a registos 

objetivos múltiplos e exige aos alunos empenhamento e 

disponibilidade para, através de variadíssimas formas fornecer 

ao professor, em qualquer momento, provas dos 

saberes/competências de que se apropriou ou desenvolveu. Na 

tentativa de reduzir ao máximo a subjetividade de cada um dos 

elementos avaliativos disponíveis, devem-se normalizar 

procedimentos e tanto quanto possível especificar o peso que 

cada elemento avaliativo representa no cômputo final da 

avaliação. 

3-  De acordo com a natureza das aprendizagens e os 

contextos em que estas ocorrem, os instrumentos de avaliação 

a utilizar devem servir para os professores e alunos regularem a 

ação educativa, para controlarem o cumprimento das suas 

metas. Entre outros destacam-se: 

a) Assiduidade e pontualidade; 

b) Participação nas aulas; 

c) Capacidade de comunicação oral e escrita; 

d) Organização e métodos de trabalho; 

e) Interesse e criatividade; 

f) Iniciativa e curiosidade; 

g) Trabalhos, fichas, exercícios orais e escritos; 

h) Atitude cívica; 

i) Testes/fichas de avaliação; 

j) Fichas de trabalho; 

k) Registos de auto e heteroavaliação; 

l) Trabalhos dentro ou fora da sala de aula; 

m) Domínio das TIC; 

n) Grelha de registo de observações; 

o) Outros a definir pelos departamentos curriculares. 

4- Cada departamento curricular, em cada disciplina, por 

cada ano de escolaridade ou ciclo, deve elaborar de acordo com 

as ponderações estabelecidas nos critérios gerais de avaliação 

do agrupamento os critérios específicos de avaliação. 

5- Os critérios gerais de avaliação e os critérios específicos 

de avaliação de cada disciplina ou área curricular devem ser 

fornecidos aos alunos, pelos respetivos docentes, no início do 

ano letivo, em formato de papel, ou registados no caderno diário 

ou caderneta do aluno, para posterior conhecimento do 

encarregado de educação do aluno. 

6- Os critérios gerais de avaliação do agrupamento devem 

ser divulgados a toda a comunidade educativa nos placardes de 

informação e na página eletrónica do agrupamento. 

 

                 

Artigo 62.º 

Regulação do processo avaliativo 

 

1- Professores e alunos definirão em comum as datas de 

execução dos testes de avaliação sumativa ou de elementos 

avaliativos nas disciplinas que pela sua natureza não realizem 

testes sumativos, devendo registar no livro de ponto da turma as 

respetivas datas. Para além dos testes sumativos, outros testes 

ou elementos avaliativos poderão ser solicitados pelos 

professores em datas definidas previamente ou não 

a) A elaboração dos testes é da responsabilidade de cada 

professor, cumprindo os critérios específicos de avaliação de 

cada disciplina; 

b) Nas disciplinas sujeitas a prova final de ciclo, devem ser 

aplicados os critérios de avaliação definidos pelo GAVE; 

c) A folha de enunciado dos testes deve conter a cotação 

referente a cada questão;  

d) A realização dos testes sumativos deve ser reservada 

apenas à sala de aula, ou noutro espaço físico a designar, 

desde que devidamente acompanhado por um docente; 

e) O espaço de tempo que medeia a realização do teste 

sumativo e a sua correção/entrega não pode ultrapassar as 

duas semanas; 
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f) Não deve ser realizado novo teste de avaliação 

sumativa sem o anterior ter sido corrigido e entregue; 

g) A entrega e correção dos testes sumativos devem 

decorrer exclusivamente na sala de aula. 

2- Os professores devem facultar ao diretor de turma os 

elementos referentes à avaliação dos alunos através de grelhas 

de informação normalizadas, de forma a que estes possam dar 

conhecimento aos encarregados de educação e às estruturas 

de orientação educativa da evolução das aprendizagens dos 

alunos. 

3- A avaliação pode expressar-se através de carácter 

quantitativo e qualitativo, assim, as classificações atribuídas a 

cada elemento avaliativo deverão ser explícitas de acordo com 

a seguinte terminologia: 

a) No ensino pré-escolar as avaliações são de carácter 

formativo e qualitativo; 

b) No primeiro ciclo do ensino básico, no 1º, 2º e 3º ano, as 

avaliações são de carácter qualitativo, no 4º ano a avaliação 

tem carácter quantitativo a português e matemática, 

expressando-se de 1 a 5 e qualitativo às restantes áreas; 

c) No 2º e 3º ciclo a avaliação tem carácter quantitativo, 

expressando-se de 0% a 100% na classificação dos elementos 

de avaliação e traduzindo-se de 1 a 5 no final de período, 

podendo as disciplinas de oferta complementar ter carácter 

qualitativo de acordo com a terminologia Não Satisfaz, Satisfaz 

e Satisfaz Bem. 

 

 

Artigo 63.º 

Condições de aprovação, transição e progressão 

 

1- As condições de transição e progressão, para o final de 

cada ano intermédio, pelo grau de ambiguidade em que se pode 

incorrer: 

a)  Salvaguarda-se que no 1º ciclo o aluno pode transitar 

desde que tenha aproveitamento a Português ou Matemática e 

nas outras áreas disciplinares, devendo contudo a decisão ser 

ratificada pelo conselho de docentes. 

b) No 2º e 3º ciclos os alunos podem transitar com 3 níveis 

inferiores a 3 disciplinas, desde que não cumulativamente 

incluam Português e Matemática, devendo contudo a decisão 

ser ratificada pelo respetivo conselho de turma. 

2- Consoante os efeitos da avaliação, os alunos nos anos 

intermédios obtêm a menção de Transitou ou Não Transitou. 

3- No final de cada um dos ciclos do ensino básico, o aluno 

obtém a menção de Aprovado ou Não Aprovado consoante o 

resultado da avaliação, sendo que o aluno não progride e obtém 

a menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes 

situações: 

a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 

nas áreas disciplinares ou disciplinas de Português (ou PLNM) e 

de Matemática; 

b)  Tiver obtido classificação inferior a 3 em três ou mais 

disciplinas, no caso do 2º e 3º ciclos, e tiver obtido classificação 

inferior a 3 em Português (PLNM) ou em Matemática e 

simultaneamente menção não satisfatória nas outras áreas 

disciplinares, no caso do 1º ciclo; 

4- Os alunos autopropostos do ensino básico não 

progridem e obtêm a menção de Não Aprovado se estiverem 

nas condições referidas no número anterior. 

5- A disciplina de Educação Moral e Religiosa, nos três 

ciclos do ensino básico, as áreas não disciplinares, no 1º ciclo, o 

Apoio ao Estudo, no 2º ciclo, e as disciplinas de oferta 

complementar, no 2º e 3º ciclos, não são consideradas para 

efeitos de progressão de ano e conclusão de ciclo. 

  

 

SECÇÃO II - DOCENTES 

 

 

Artigo 64.º 

Direitos dos docentes 

 

1- O papel dos docentes não se circunscreve apenas à 

sala de aula, extravasa para todo o espaço escolar e tanto 

quanto possível fora da escola, agindo sempre em defesa do 

cumprimento do regulamento interno e na promoção dos bons 

valores, exercitando os direitos que lhe são consignados no 

Estatuto da carreira docente (Decreto-Lei nº 41/2012 de 21 de 

fevereiro). São direitos do docente: 

a) Intervir ativamente nos órgãos de gestão e administração 

do agrupamento de escolas e Barrancos em que se encontra 

representado, intervindo na orientação pedagógica do quadro 

de planos e estudos aprovados e no projeto educativo, na 

escolha de métodos de ensino´, nas tecnologias e nos tipos e 

meios auxiliares de ensino mais apropriados; 

b) Eleger e ou ser eleito para os órgãos colegiais ou 

singulares de gestão e administração do agrupamento; 

c) Participar na elaboração/alteração/avaliação dos 

documentos estratégicos da vida interna do agrupamento; 

d) Ser informado de todas as deliberações respeitantes à 

vida escolar e aos seus órgãos de funcionamento, através do 

seu representante de departamento curricular; 
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e) Ser informado, por correio eletrónico e através dos 

painéis existentes nos locais de estilo do agrupamento das 

diversas reuniões em que é convocado a participar, obedecendo 

as convocatórias à antecedência mínima de 48 horas; 

f) Ser informado atempadamente por todos os sectores do 

agrupamento sobre todos os assuntos que lhe digam respeito 

individualmente e em função do seu estatuto profissional; 

g) Ser tratado com igual respeito por todos os elementos 

da comunidade educativa; 

h) Ser apoiado pelos órgãos de gestão e administração do 

agrupamento de forma a concretizar a sua liberdade pedagógica 

orientada para o cumprimento dos currículos e das metas 

curriculares; 

i) Propor e organizar visitas de estudo e intercâmbios 

escolares, ou outras atividades que se enquadrem no âmbito da 

sua disciplina ou tenham carácter interdisciplinar e que possam 

contribuir para um melhor aproveitamento e enriquecimento 

pessoal dos alunos; 

j) Exigir que nas zonas de proximidade da sala em que 

leciona o ambiente seja favorável ao cumprimento e 

desenvolvimento da sua atividade de docente; 

k) Ter direito à proteção por acidente em serviço, nos 

termos da Lei em vigor; 

l) Ter um correto atendimento em todos os sectores de 

serviços escolares; 

m) Exigir condições de ordem material ou estrutural para a 

realização do seu trabalho e contribuir para a existência de boas 

condições organizativas que fomentem o bom funcionamento 

escolar e por conseguinte uma valorização do seu desempenho 

profissional; 

n) Exercer livremente a sua atividade sindical, de acordo 

com a Lei em vigor. 

 

 

Artigo 65.º 

Deveres dos docentes 

 
1- Os deveres profissionais dos docentes encontram-se 

definidos no Estatuto da Carreira Docente, subdividindo-se em 

relação à sua atuação em relação aos alunos, aos outros 

docentes e aos pais e encarregados de educação. No sentido 

de verificação do cumprimento desses deveres, elencam-se a 

nível de agrupamento, entre outros os comportamentos que o 

docente deve seguir: 

a) Contribuir para a formação e realização integral dos 

alunos; 

b) Divulgar aos encarregados de educação e exigir tomada 

de conhecimento estes do conjunto de regras referentes ao 

comportamento cívico e à regulação do processo de 

aprendizagem e de avaliação de conhecimentos, de acordo com 

o constante no regulamento interno e no projeto educativo; 

c) Cumprir e fazer cumprir os toques de entrada e saída, 

marcando faltas aos alunos que entrem após os toques 

regulamentares e não permitir a saída dos alunos antes do 

toque de saída, salvo motivos de força maior; 

d) Incentivar os alunos à constituição da associação de 

estudantes e à participação mais ativa destes nas estruturas em 

que têm representação, nomeadamente nas reuniões de 

conselho de turma e no parlamento estudantil, solicitando 

destes propostas de atividades a desenvolver nos clubes de 

desenvolvimento educativo. 

e) Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e 

pessoais dos alunos. 

f) Aplicar e aprofundar metodologias que permitam 

situações de pedagogia diferenciada na sala de aula; 

g) Participar na organização e na aplicação de medidas de 

apoio pedagógico; 

h) Colaborar com as estruturas de orientação educativa no 

despiste e no acompanhamento de alunos em risco de 

discriminação, insucesso e abandono escolar. 

 
1- Colaborar com todos os intervenientes no processo 

educativo promovendo a construção dum ambiente de respeito 

mútuo com todos os intervenientes da comunidade escolar. 

2- Interagir com todas as estruturas do agrupamento e 

transmitir aos encarregados de educação todas as 

informações/sugestões que contribuam para a melhoria da 

formação dos alunos, do ensino-aprendizagem ou das 

condições de trabalho. 

3- Cumprir os prazos e os procedimentos estabelecidos 

pelos órgãos de gestão. 

4- Dar resposta num prazo de 48 horas às questões 

solicitadas pelas estruturas de orientação educativa. 

5- Participar na organização e na realização das atividades 

educativas, nomeadamente através do: 

a) Envolvimento nas atividades do seu departamento e 

respeito integral das decisões tomadas nesse órgão; 

b) Apresentação no seu departamento curricular de 

estratégias de lecionação de unidades temáticas e sugestões de 

elaboração de materiais didáticos e avaliativos adequados. 

c) Apresentação aos órgãos de gestão de propostas de 

organização e funcionamento escolar, como as referentes aos: 
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i. Critérios de constituição de turmas, elaboração de 

horários das turmas e aplicação e medidas de apoio educativo; 

ii. Funcionamento dos serviços de apoio educativo; 

iii. Organização de atividades de acompanhamento aos 

alunos; 

iv. Utilização de espaços, equipamentos e instalações. 

6- Gerir o processo de ensino aprendizagem. 

a) Promovendo os alunos formas de trabalho 

diferenciadas; 

b) Utilizando os instrumentos avaliativos constantes no 

regulamento interno e nos critérios de avaliação específicos da 

disciplina; 

c) Cooperando com os colegas de grupo, de departamento 

curricular, de conselho de docentes ou conselho de turma e 

cumprir as deliberações tomadas nesses órgãos.            

7- Elaborar e partilhar os recursos educativos, arquivando 

e partilhando com os colegas de grupo e departamento 

materiais de interesse mútuo. 

 

8- Responsabilizar-se pela preservação e uso adequado 

das instalações e equipamentos que utiliza na prática letiva. 

a) Respeitando e fazendo respeitar os regulamentos 

específicos de cada instalação; 

b) Informando a direção sobre as anomalias que detecte 

no uso e na conservação dos equipamentos; 

c) Propondo a aquisição ou renovação de equipamento 

considerado indispensável; 

d) Quando não for possível concretizar permuta de aula e 

prevendo a sua ausência, deixar um plano de tarefas/atividades 

no gabinete da direção para eventualmente ser aplicado aos 

seus alunos; 

e) Ser o primeiro a entrar e o ultimo a sair da sala de aula, 

verificando se a sala ficou arrumada, o quadro limpo e se os 

alunos deixaram o equipamento devidamente cuidado e 

arrumado; 

f) Marcar falta e participar por escrito ao encarregado de 

educação ou ao diretor de turma no 2º e 3º ciclos sempre que 

um aluno seja convidado a sair da aula por comportamento 

incorreto justificativo da medida tomada; 

g) Intervir pedagogicamente em todo o espaço escolar 

sempre presencie atos que desrespeitem e que violem o 

regulamento interno e proceder a respetiva participação aos 

órgãos de gestão do agrupamento. 

 

 

Artigo 66.º 

Avaliação de desempenho 

 

Os docentes estão sujeitos ao processo de avaliação de 

desempenho docente de acordo com a Lei vigente e a sua 

respetiva regulamentação. 

 

 

 

SECÇÃO III - PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

 

Artigo 67.º 

Direitos do assistente técnico       

        

1- São direitos do assistente técnico: 

a) Ter duas pausas, uma no período da manhã para o 

pequeno-almoço e outra no período da tarde para o lanche, 

podendo existir outras de acordo com a hierarquia; 

b) Ser respeito por todos os utentes que recorram aos 

seus serviços; 

c) Apresentar sugestões que contribuam para a melhoria 

da organização e funcionamento dos serviços, bem como das 

condições de trabalho e das relações interpessoais; 

d) Ser informado dos procedimentos efetuar numa situação 

de emergência e que se encontram definidos no plano de 

evacuação da escola; 

e) Exercer livremente a atividade sindical, de acordo com a 

lei vigente; 

f) Participar nas ações de formação disponibilizadas e que 

permitam a sua valorização profissional, 

g) Usufruir das instalações e equipamentos existentes no 

agrupamento, de acordo com as normas de utilização. 

 

    

Artigo 68.º 

Deveres do assistente técnico 

 

1- Do assistente técnico em matéria de deveres, devem 

considerar-se os de zelo, isenção, obediência, lealdade, sigilo, 

correção, assiduidade e pontualidade. 

2- São deveres do assistente técnico: 

a) Tomar conhecimento de toda a legislação e diretrizes 

referentes ao seu exercício de funções; 

b) Conhecer o regulamento interno do agrupamento de 

escolas e zelar pelo seu cumprimento, devendo comunicar ao 

chefe de serviços administrativos qualquer impedimento ou 

dificuldade; 
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c) Atender de forma eficiente, cordial e correta todos os 

que se dirigem aos serviços administrativos do agrupamento; 

d) Demonstrar um comportamento que indicie ética, sigilo 

e profissionalismo; 

e) Assegurar os serviços de expediente; 

f) Intervir pedagogicamente no espaço escolar perante 

atos que violem os princípios estabelecidos neste regulamento e 

comunicar esses incumprimentos à direção do agrupamento; 

g) Cumprir os procedimentos definidos no pano de 

evacuação do agrupamento; 

 

Artigo 69.º 

Direitos do assistente operacional 

 
1- O assistente operacional deve apoiar e desenvolver o 

processo educativo dos alunos nas áreas de apoio à atividade 

pedagógica, de ação social e de apoio em geral. 

2- São direitos do assistente operacional: 

a) Ter uma pausa no turno da manhã para o pequeno-

almoço e outra no turno da tarde para o lanche, podendo existir 

outras de acordo com a hierarquia; 

b) Ser respeitado por todos aqueles que recorram aos 

seus serviços; 

c) Propor à direção sugestões fundamentadas que na sua 

ótica possibilitem a melhoria e funcionamento da organização, 

das condições de trabalho e das relações interpessoais; 

d) Ser informado sobre os procedimentos a efetuar numa 

situação de emergência, de acordo com o plano de evacuação 

do agrupamento; 

e) De ser informado previamente à sua nomeação para o 

desempenho de qualquer cargo ou tarefa; 

f) Ter acesso através dos serviços administrativos a toda a 

legislação que lhe diga respeito; 

g) De exercer livremente a sua atividade sindical de acordo 

com a Lei em vigor; 

h) Participar nas ações de formação que venham a ser 

disponibilizadas e que contribuam para a sua valorização 

profissional; 

i) Usufruir das instalações e serviços existentes no 

agrupamento, de acordo com as normas de utilização; 

j)  De se recusar a ser responsável pelos valores pessoais 

dos alunos, pois são estes os únicos responsáveis pelos 

mesmos. 

 

 

Artigo 70.º 

Deveres dos assistentes operacionais 

 

1- Do assistente operacional, em matéria de deveres, 

devem considerar-se os de zelo, isenção, obediência, lealdade, 

sigilo, correção, assiduidade e pontualidade; 

2- São deveres dos assistentes operacionais: 

a) Cumprir um horário de trabalho de acordo com a Lei; 

b) Ter conhecimento do disposto no regulamento interno 

do agrupamento e zelar pelo seu cumprimento, devendo 

comunicar ao chefe de pessoal sempre que surja qualquer 

impedimento ou dificuldade; 

c) Atender de forma eficiente, cordial e correta todos os 

que a ele lhe procuram serviços; 

d) Demonstrar um comportamento que indicie ética, sigilo 

e profissionalismo; 

e) Participar no acompanhamento e integração dos alunos 

na comunidade educativa, incentivar e promover o respeito e o 

cumprimento do regulamento interno, favorecendo um bom 

ambiente educativo e contribuindo para a articulação com 

docentes, pais e encarregados de educação na prevenção e 

resolução de problemas de aprendizagem; 

f) Motivar os alunos para a colaboração na manutenção, 

conservação e asseio das instalações e dos materiais utilizados; 

g) Colaborar na organização e realização das atividades 

escolares, quando solicitado; 

h) Participar à direção atos praticados que violem o 

estipulado no regulamento interno; 

i) Limpar e manter em boas condições de higiene a área 

envolvente do seu posto de trabalho. 

 

 

Artigo 71.º 

Avaliação de desempenho 

 

O pessoal não docente está sujeito ao processo de 

avaliação de desempenho de acordo com a Lei vigente e a sua 

respetiva regulamentação. 

 
 

 

SECÇÃO IV - ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

 

Artigo 72.º 

Direitos dos encarregados de educação 
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1- Os pais e/ou encarregados de educação, enquanto 

entidade de primordial relevância e representante da 

comunidade educativa, devem em colaboração com todas as 

estruturas de orientação educativa e desenvolvimento educativo 

do agrupamento, assegurar a formação moral, cívica e escolar 

dos seus filhos/educandos, usando para tal os seguintes 

direitos: 

a) Exercer os direitos que a lei lhe confere, nomeadamente 

o de associação e o da participação na gestão do agrupamento. 

b) Participar diretamente na elaboração ou alteração do 

regulamento interno, através de propostas e sugestões; 

c) Expor á direção do agrupamento críticas fundamentadas 

que contribuam para melhoria do ensino aprendizagem, das 

condições de trabalho ou das relações interpessoais; 

d) Ser informado pelo educador/ professor titular de turma/ 

diretor de turma, da assiduidade, pontualidade, aproveitamento 

e comportamento do seu educando; 

e) Solicitar ao educador/ professor titular de turma/ diretor 

de turma a aplicação das medidas de apoio que entenda que o 

seu educando necessita; 

f) Ser corretamente atendido pelos docentes e restantes 

funcionários do agrupamento; 

g) Ser informado sobre o funcionamento do agrupamento, 

dos horários e dos serviços que este disponibiliza, das 

atividades de enriquecimento curricular, dos critérios de 

avaliação e dos materiais necessários para as diversas 

disciplinas e ainda de todo o tipo de informações que sejam 

relevantes para o acompanhamento adequado da vida escolar 

do seu educando; 

h) Ter acesso ao Regulamento Interno. 

 

 

Artigo 73.º 

Deveres dos encarregados de educação 

 

1- O encarregado de educação, para o acompanhamento 

de toda a vida escolar do seu educando, deve: 

a) Conhecer a organização e o funcionamento do 

agrupamento; 

b) Eleger os seus representantes para os órgãos de gestão 

e administração do agrupamento e para as reuniões de grupo/ 

turma; 

c) Comparecer na escola sempre que seja solicitada a sua 

presença; 

d) Solicitar ao educador/professor titular de turma/ diretor 

de turma todas as informações relativas à assiduidade, 

pontualidade, aproveitamento e comportamento do seu 

educando; 

e) Acompanhar a vida escolar do seu educando e da 

progressão das suas atividades escolares; 

f) Justificar, no prazo de três dias úteis, as faltas dadas 

pelo seu educando, sendo que as faltas dadas a mais de três 

dias consecutivos só poderão ser justificadas mediante a 

apresentação de atestado médico; 

g) Conhecer e subscrever juntamente com o seu educando 

o regulamento interno e o estatuto do aluno e da ética escolar, 

assinando no início de cada ano letivo a declaração anual de 

aceitação dos mesmos e do compromisso ativo para com o seu 

cumprimento integral; 

h) Diligenciar para que o seu educando beneficie dos seus 

direitos e cumpra os deveres que lhe incumbem, 

nomeadamente o dever de assiduidade, de correto 

comportamento e de empenho no processo de aprendizagem 

i) Contribuir para o correto aproveitamento dos factos que 

motivem o procedimento de índole disciplinar instaurado ao seu 

educando e diligenciar para que as eventuais medidas 

sancionatórias aplicadas alcancem os objetivos de reforço da 

sua formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua 

personalidade, da sua capacidade de relacionamento 

interpessoal, da plena integração na comunidade educativa e do 

sentido da sua responsabilidade; 

j) Proceder à sua identificação aquando da sua entrada na 

portaria do agrupamento; 

k) Assegurar-se que o seu educando comparece na escola 

à hora prevista para o início das suas atividades letivas; 

l) Colaborar e articular com os docentes esforços para a 

melhoria do aproveitamento escolar e comportamento do se 

educando; 

m) Solicitar reuniões com docentes ou estruturas de 

orientação e supervisão pedagógica dentro do horário 

estipulado pra o efeito; 

n) Avisar o titular de grupo /titular de turma/ diretor de 

turma, na eventualidade do seu educando ser portador de 

doença contagiosa; 

o) Cuidar da higiene pessoal do se educando; 

p) Responsabilizar-se pelo pagamento de despesas a 

terceiros resultantes de agressões provocadas pelo seu 

educando; 

q) Responsabilizar-se pelo pagamento de despesas 

resultantes de danos e deterioração provocados pelo seu 

educando dentro do agrupamento ou pela reposição de material 

danificado;  
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r) Responsabilizar-se por quaisquer danos físicos ou 

morais resultantes da violação do regulamento interno, 

principalmente no que se refere à saída indevida do recinto 

escolar; 

s) Fazer cumprir na íntegra ao seu educando o disposto 

neste regulamento. 

 

 

 

SECÇÃO V - MUNICÍPIO 

 

 

Artigo 74.º 

Aspetos gerais 

 

1- Enquanto membro da comunidade educativa, o 

município, através das suas políticas na área da educação, tem 

a responsabilidade de promover a evolução qualitativa do 

sistema da educação em conformidade com as necessidades e 

interesses do desenvolvimento local. 

2- Compete ao Município: 

a) Estar representado no Conselho Geral, devendo os seus 

representantes ser designados pela Câmara Municipal, a qual 

pode eventualmente delegar competência na Junta de 

Freguesia; 

b)  Celebrar com o Agrupamento, com o Ministério da 

Educação e Ciência e, eventualmente com outros parceiros 

contratos de autonomia; 

c)  Apoiar ou comparticipar no apoio à ação social escolar 

e às actividades complementares no âmbito de projetos 

educativos, organizar e gerir os transportes escolares; 

d) Promover a articulação da política educativa com outras 

políticas sociais, designadamente, através do Conselho 

Municipal de Educação; 

e)  Dinamizar ações e projetos que promovam o sucesso 

educativo e social dos munícipes e previnam a exclusão e o 

abandono escolar precoce; 

f)  Dinamizar e apoiar, em articulação com a comunidade, 

entidades e serviços competentes, a construção de conteúdos 

curriculares locais e a criação de mecanismos facilitadores do 

processo de transição entre a escola e o trabalho; 

g) Desenvolver contactos e propor a celebração de 

acordos e protocolos com instituições educativas públicas e 

particulares, colectividades, organizações juvenis e outras 

consideradas de interesse para a melhoria do sistema 

educativo; 

h) Colaborar com a restante comunidade educativa em 

projetos e iniciativas que potenciem a função cultural e social da 

escola; 

i) Participar, através da promoção de projetos educativos 

especiais, em programas integrados de desenvolvimento local.  

 

 

 

Artigo 75.º 

Direitos dos representantes do Município no Conselho 

Geral. 

 

1- Constituem direitos dos representantes do Município no 

Conselho Geral: 

a) Serem respeitados por toda a comunidade educativa; 

b)  Verem respeitadas a confidencialidade das declarações 

proferidas em contexto escolar; 

c)  Terem acesso a elementos, informações e publicações 

oficiais que considerem úteis para o exercício das suas funções; 

d)  Elegerem e serem eleitos para grupos de trabalho e 

comissões no âmbito do Conselho Geral; 

 

 

 

Artigo 76.º 

Deveres dos representantes do Município no Conselho 

Geral 

 

 1- São deveres dos representantes do Município no 

Conselho Geral: 

a) Respeitarem toda a comunidade educativa; 

b)  Respeitarem a confidencialidade das declarações 

proferidas no contexto escolar, 

c) Comparecerem às reuniões para que forem convocados 

ou convidados; 

d) Desempenharem conscienciosamente as tarefas que lhe 

forem confiadas e os cargos para que forem designados; 

e) Contribuírem, pela sua diligência, para o prestígio do 

Agrupamento; 

f) Observarem os normativos fixados na lei e no 

Regulamento interno. 
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SECÇÃO VI - COMUNIDADE LOCAL 

 

 

Artigo 77.º 

Aspetos Gerais 

 

Nos termos da lei e do presente regulamento, o AEB 

assegura a participação da comunidade local na sua 

organização e gestão através dos representantes das entidades 

representativas das actividades e instituições económicas, 

sociais, culturais e científicas e do estabelecimento de parcerias 

para o desenvolvimento do projeto educativo. 

 

 

Artigo 78.º 

Direitos dos representantes da Comunidade Local             

no Conselho Geral 

 
1- Constituem direitos dos representantes da comunidade 

local no Conselho Geral: 

a) Serem respeitados por toda a comunidade educativa; 

b) Verem respeitada a confidencialidade das declarações 

proferidas em contexto escolar; 

c) Terem acesso aos elementos, informações e 

publicações oficiais que considerem úteis para o exercício das 

suas funções; 

d) Elegerem e serem eleitos para grupos de trabalho e 

comissões no âmbito do Conselho Geral; 

 

 

Artigo 79.º 

Deveres dos representantes da Comunidade Local no 

Conselho Geral 

 

1- São deveres dos representantes da Comunidade Local: 

 

a) Respeitarem toda a comunidade educativa; 

b) Respeitarem a confidencialidade das declarações 

proferidas em contexto escolar; 

c) Comparecerem às reuniões para que forem convocados 

ou convidados; 

d) Desempenharem conscienciosamente as tarefas que lhe 

forem confiadas e os argos para que forem designados; 

e) Contribuírem, pela sua diligência, para o prestígio do 

Agrupamento; 

f) Observarem os normativos fixados na lei e no 

Regulamento Interno. 

CAPÍTULO V - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS E 

TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

 

 

SECÇÃO I - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 

 

Artigo 80.º 

Secretaria 

 

1- A Secretaria é o serviço de apoio administrativo do 

Agrupamento, que tem por missão executar os procedimentos 

legais e regulamentares nos domínios económicos, financeiro, 

contabilístico, administrativo, patrimonial, arquivo, de gestão de 

pessoal, alunos e ação social escolar. 

2 - Para assegurar as competências atribuídas por lei ou por 

regulamento aos Serviços de Administração Escolar, a 

Secretaria poderá organizar-se de acordo as seguintes áreas 

funcionais: 

a) Contabilidade, tesouraria e instrumentos previsionais. 

b) Pessoal docente e não docente; 

c) Alunos, matrículas e ação social escolar; 

d) Expediente geral, arquivo e apoio aos órgãos de 

gestão e administração. 

3 - Compete, ainda, à secretaria assegurar o apoio técnico e 

administrativo aos órgãos de gestão e administração do 

Agrupamento. 

4 - A Secretaria é chefiada por um assistente técnico 

designado nos termos da legislação aplicável. 

5 - A Secretaria é o serviço competente para guarda e 

arquivo dos livros, de atas e de processos de todos os órgãos e 

serviços do Agrupamento. 

 

 

 

SECÇÃO II - SERVIÇOS DE APOIO GERAL 

 

 

Artigo 81.º 

Serviços de Apoio Geral 

 

1 - Para assegurar as competências atribuídas por lei, o 

Agrupamento dispõe dos seguintes serviços de apoio geral: 

 

a)   Serviço de Cozinha, bufete e refeitório; 

b) Papelaria; 
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c) Reprografia; 

d) Serviço de Portaria/segurança; 

e) Pavilhão Gimnodesportivo e Polidesportivo. 

f) Serviços de Limpeza e Apoio geral. 

 

2 - As atribuições e competências dos serviços previstos no 

número anterior são estabelecidas em regulamento interno, a 

aprovar pelo Conselho Geral, sob proposta do Diretor.  

3 - Os serviços de apoio geral são chefiados por pessoal 

integrado na carreira de assistente operacional, a designar nos 

termos da lei.  

 

 

 

SECÇÃO III - SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

 

Artigo 82.º 

Missão e composição do Gabinete de Psicologia e 

Orientação (GPO) 

 

1 - O Gabinete de Psicologia e Orientação (GPO) é a 

unidade especializada de apoio educativo, que desenvolve a 

sua ação nos seguintes domínios de intervenção:   

a) O apoio psicopedagógico a alunos e a professores;   

b) O apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da 

comunidade educativa;   

c) A orientação escolar e profissional.  

2 - O GPO é constituído por técnicos com formação 

profissional adequada, cujas atividades, no âmbito da Educação 

Especial, se centram principalmente no domínio da avaliação e 

acompanhamento psicológico. 

3 - Caso o Agrupamento não disponha nos seus quadros 

dos recursos humanos necessários para assegurar esta missão 

deverá, preferencialmente, apoiar-se nos técnicos da parceria 

da Rede Social ou à contratação externa. 

 

 

Artigo 83.º 

Atribuições do Gabinete de Psicologia e Orientação 

 

1 - Constituem atribuições do Gabinete de Psicologia e 

Orientação, designadamente: 

a) Colaborar com a comunidade educativa prestando apoio 

psicopedagógico às atividades educativas, identificando as 

causas do insucesso escolar e propor medidas tendentes à sua 

eliminação.   

b) Articular em colaboração com os órgãos de gestão da 

escola e com outros serviços especializados, nomeadamente 

das áreas de saúde e da segurança social, de modo a contribuir 

para o correcto diagnóstico e avaliação sócio-médica-educativa 

dos alunos e planear medidas de intervenção.   

c) Apoiar alunos no processo de desenvolvimento da sua 

identidade pessoal e do seu projeto de vida.  

d) Planear e executar atividades de orientação escolar e 

profissional através de programas e ações de aconselhamento a 

nível individual e de grupo.  

e) Colaborar com outros serviços, nomeadamente no apoio 

à celebração de protocolos, tendo em vista a organização de 

informação e orientação profissional.   

f) Desenvolver ações de informação e sensibilização dos 

pais e da comunidade em geral no que respeita à problemática 

que as opções escolares e profissionais envolvem.   

g) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e 

para a construção da sua identidade pessoal;   

h) Participar na definição de estratégias e na aplicação de 

procedimentos de orientação educativa para o 

acompanhamento do aluno ao longo do seu percurso escolar;   

i) Intervir, a nível psicológico e psicopedagógico, na 

observação, orientação e apoio dos alunos, promovendo a 

cooperação de professores, pessoal não docente, pais e 

encarregados de educação, em articulação com recursos da 

comunidade;  

j) Participar nos processos de avaliação multidisciplinar e, 

tendo em vista a elaboração de programas educativos 

individuais, acompanhar a sua concretização;   

k) Conceber e desenvolver programas e ações de 

aconselhamento pessoal e vocacional a nível individual ou de 

grupo;   

l) Colaborar no levantamento de necessidades da 

comunidade educativa com o fim de propor as medidas 

educativas adequadas;   

m)  Participar em experiências pedagógicas, bem como em 

projetos de investigação e em ações de formação de pessoal 

docente e não docente, com especial incidência nas 

modalidades de formação centradas na escola;   

n) Acompanhar o desenvolvimento de projetos e colaborar 

no estudo, concepção e planeamento de medidas que visem a 

melhoria do sistema educativo;   

o) Colaborar com os órgãos de administração e gestão 

das escolas onde exerce funções. 



Agrupamento de Escolas de Barrancos 
Regulamento Interno 

29 

 

2 - Compete, ainda, ao GPO assegurar as atribuições 

definidas na lei, nos regulamentos ou mediante decisão do 

Diretor. 

 

 

Artigo 84.º 

Serviço Especializado de Apoio Educativo 

 
1 - O Serviço Especializado de Apoio Educativo é 

constituído pelos docentes de Educação Especial do 

Agrupamento, trabalhando em coordenação com o Gabinete de 

Psicologia e Orientação. 

2 - As atribuições e competências do Serviço Especializado 

de Apoio Educativo são as previstas na Lei. 

 

 

Artigo 85.º 

Biblioteca de Barrancos 

 

1 - A Biblioteca de Barrancos é um equipamento cultural ao 

serviço da comunidade instituído entre o Agrupamento de 

Escolas de Barrancos e o Município de Barrancos (CMB), não 

possuindo personalidade jurídica autónoma. 

2 - A biblioteca escolar disponibiliza serviços de 

aprendizagem, livros e recursos que permitem a todos os 

membros da comunidade escolar tornaram-se pensadores 

críticos e utilizadores efectivos da informação em todos os 

suportes e meios de comunicação. As bibliotecas escolares 

articulam-se com as redes de informação e bibliotecas de 

acordo com os princípios do Manifesto da Biblioteca Pública da 

UNESCO.  

3 - A organização e o regime de funcionamento da 

Biblioteca de Barrancos são estabelecidos em regulamento 

específico, aprovado conjuntamente pelo Município de 

Barrancos e pelo Conselho Geral do Agrupamento, sobre 

proposta do Conselho Pedagógico. 

4 - A coordenação da atividade interna da Biblioteca de 

Barrancos, na componente socioeducativa e pedagógica, bem 

como de interligação com a Rede de Bibliotecas Escolares, é 

assegurada por um docente com formação adequada, 

designado pelo Diretor e por um representante do Município de 

Barrancos. 

 

 

Artigo 86.º 

Serviços Administrativos, Técnicos e 

Técnico-pedagógicos 

 

As atribuições e competências dos serviços administrativos, 

técnicos e técnico-pedagógicos, bem como o seu regime de 

funcionamento e de atendimento, serão estabelecidos em 

regulamento autónomo, a aprovar pelo Conselho Geral, sob 

proposta do Diretor. 

 

 

 

SECÇÃO IV - OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

 

 

Artigo 87.º 

Estruturas ou unidades de apoio socioeducativo 

 

1 -  Para assegurar as atribuições cometidas às escolas e 

aos agrupamentos de escolas pode dispor das seguintes 

unidades especializadas: 

 

a) Clube de Saúde e Ambiente; 

b) Clube de Desporto Escolar; 

c) Coordenador da Educação para a Saúde; 

d) Equipa do Plano Tecnológico Educativo do AEB; 

e) Salas específicas; 

f)      Outras estruturas e/ou equipas. 

 

2 - O modelo de organização, competências e 

funcionamento, bem como o perfil do coordenador destas 

estruturas de apoio, são estabelecidos em regulamento interno 

específico, aprovados pelo Conselho Geral, sob proposta do 

Diretor. 

    

 

 

CAPÍTULO VI - REGIME DE FUNCIONAMENTO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARRANCOS 

 

 

Artigo 88.º 

Funcionamento 

 

1- O agrupamento de Escolas de Barrancos, no respeito 

pelo estipulado na lei, funciona de forma integrada ao nível de 

ciclos, integrando: 

a) Pré-escolar; 

b) 1º, 2º e 3º ciclos; 
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SECÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 89.º 

Disposições gerais 

1 - As relações interpessoais deverão reger-se pelo respeito 

mútuo e expressar o reconhecimento dos diferentes graus de 

hierarquia e responsabilidade institucional. No recinto escolar ou 

decorrer de qualquer actividade escolar no exterior, serão de 

condenar atitudes ou expressões provocatórias que choquem a 

sensibilidade alheia. 

2  -  De acordo com a lei, no recinto escolar ou no decorrer 

de qualquer actividade escolar no exterior, é proibido: 

a) O fornecimento e/ou o consumo de drogas e de bebidas 

alcoólicas; 

b) O consumo de tabaco; 

c) A prática de jogos de fortuna e azar; 

d) O uso de telemóveis ou de outros instrumentos de 

comunicação móvel, durante as atividades letivas ou de 

coordenação. 

 

 

Artigo 90.º 

Instalações 

1 - Devido ao facto do Agrupamento de Escolas de 

Barrancos ser constituído por dois estabelecimentos contíguos, 

torna-se necessário a elaboração de normas gerais comuns, 

devendo ser fixadas em regimento próprio as regras específicas 

de funcionamento. 

2  -   É da responsabilidade de toda a comunidade escolar a 

manutenção das boas práticas de higiene e funcionalidade das 

instalações e equipamentos, com especial relevo para os que 

são directamente responsáveis pela sua guarda e utilização. 

 3  -   Cada Educador, Professor titular de Turma e Conselho 

de Turma deverá desenvolver estratégias de ação visando a 

manutenção da limpeza e conservação dos seus locais de 

trabalho, de recreio ou outros. 

4  - Para complementar o que encontra expresso no número 

anterior, deverão ainda ser envolvidos os delegados e 

subdelegados de cada turma. 

5  - Os espaços e instalações destinam-se a ser utilizados 

de acordo com a sua especificidade pelos alunos. Docentes, 

não docentes da escola e encarregados de educação no 

desenvolvimento das tarefas e actividades próprias da vida 

escolar, salvaguardando-se contudo a frequência do público em 

geral na Biblioteca de Barrancos e no Pavilhão durante o 

período de tempo protocolado com a Autarquia. 

6  -  A gestão dos espaços e instalações do Agrupamento 

deve ser feita pelo Diretor, de acordo com a legislação aplicável 

e respeitando os critérios estabelecidos em Conselho 

Pedagógico e respectivos órgãos de apoio, cabendo contudo à 

Autarquia a responsabilização pela manutenção das instalações 

onde decorrem as atividades letivas do Pré-escolar. 

7  -  A utilização das instalações para finalidades diferentes 

daquelas a que se destinam, carecesse de autorização de 

autorização prévia do Diretor, podendo para tal facto consultar o 

Conselho Geral. 

8 - A cedência onerosa ou gratuita dos espaços das 

instalações a pessoas ou entidades estranhas à Escola deve 

ser requerida por estas ao Diretor, que decidirá sobre o pedido, 

devendo consultar o Conselho Geral. 

 

 
Artigo 91.º 

Regime de funcionamento das instalações 

 

O regime de funcionamento das instalações que compõem o 

Agrupamento de Escolas de Barrancos, deverá ser estabelecido 

e, após ser aprovado em Conselho Geral deverá ser anexado a 

este regulamento. 

 

 

Artigo 92.º 

Acesso à Escola 

 

1 - Têm livre acesso à entrada nas instalações do 

Agrupamento de Escolas de Barrancos o Pessoal Docente, 

Assistentes Técnicos e Operacionais do Agrupamento, 

Encarregados de Educação, elementos que integram o 

Conselho Geral e Fornecedores e demais membros da 

comunidade desde que devidamente identificados. 

2 - Os funcionários em serviço na portaria deverão 

credenciar os utilizadores da Biblioteca e verificar a identificação 

dos restantes utilizadores das instalações do Agrupamento. 

 

 

Artigo 93.º 

Horário dos serviços 

 

Todos os serviços existentes no Agrupamento devem ter 

afixado em local visível o respetivo período de funcionamento. 
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Artigo 94.º 

Procedimento em caso de emergência 

 
1 - O Diretor deve ser imediatamente informado de 

qualquer situação, de acidente ou emergência. 

2  -  Se porventura acontecer algum acidente pessoal que 

requeira transporte para um serviço de urgência hospitalar, deve 

ser providenciado o pedido de comparência do 112 ou dos 

bombeiros com a brevidade possível. 

3  -  Sempre que se torne necessário conduzir um aluno 

ao Centro de Saúde/Hospital, deve o mesmo ser acompanhado 

por um Assistente Operacional/Técnico, devendo ser 

obrigatoriamente informado o Encarregado de Educação com a 

brevidade possível acerca da ocorrência. 

4  - Na situação de emergência  eventualmente provocada 

por qualquer catástrofe natural, são recomendados a 

manutenção da calma e o cumprimento escrupuloso dos 

procedimentos indicados no Plano de Emergência e Evacuação, 

que deverão constituir anexo a este regulamento. 

 
 

Artigo 95.º 

Segurança de pessoas e instalações 

 

1  - Os Edifícios que constituem o Agrupamento dispõem 

de um Plano de Emergência e de Evacuação, periodicamente 

actualizado, que comtemple as seguintes áreas: 

a) Caracterização do espaço; 

b) Plano de Emergência; 

c) Identificação de riscos; 

d) Levantamento de meios e recursos; 

e) Organização da segurança; 

f) Instruções de segurança, 

g) Exercícios e treinos.  

2  - No início de cada ano lectivo serão nomeados pelo 

diretor os Delegados de Segurança, com as suas competências 

definidas no Plano de Emergência. 

3  -  Nos períodos de ausência, o Delegado de Segurança 

delegará as suas competências no Coordenador dos 

Assistentes Operacionais ou num Assistente previamente 

designado. 

4 - A colocação de mobiliário e outro equipamento no 

interior de cada espaço deve permitir uma rápida evacuação em 

situação de emergência. 

5 - No início de cada ano lectivo serão nomeados os 

Coordenadores de Piso (Escola Sede) e de Estabelecimento 

(Núcleo Escolar onde funciona o Pré-escolar) e as Equipas de 

Intervenção com as competências atribuídas no Plano de 

Emergência. 

6 -  No início de cada ano lectivo será dado conhecimento a 

alunos, professores e assistentes técnicos e operacionais dos 

Planos de Emergência e Evacuação e respectivos 

procedimentos, devendo as plantas do Plano de Evacuação ser 

afixadas em local visível, em todas as salas e átrios dos 

edifícios escolares. 

7 - Em cada ano letivo será realizado pelo menos um 

exercício prático destinado a verificar a operacionalidade dos 

Planos de Emergência e de Evacuação e estabelecer rotina dos 

procedimentos. 

 
 

Artigo 96.º 

Calendário Escolar e Matrículas 

 

1 - As escolas do agrupamento iniciam e terminam as 

atividades letivas nos prazos previstos de acordo com a 

legislação aplicável. 

 

2 - A primeira matrícula do Pré-escolar e do 1º ano do 

primeiro ciclo do ensino básico realiza-se via internet ou nos 

serviços administrativos da sede do agrupamento respeitando 

os requisitos da legislação em vigor. 

 

3  -  A renovação de matrículas dos alunos das escolas do 

agrupamento é realizada automaticamente, sem prejuízo de ser 

necessário proceder a uma actualização dos dados ou a 

escolha da 2ª língua estrangeira para o ingresso no terceiro 

ciclo do ensino básico. 

 

4 - As matrículas dos alunos que pretendam mudar de 

agrupamento/escola, devem ser feitas no prazo determinado 

pelo Diretor e de acordo com os prazos estabelecidos pelo 

agrupamento/escola que pretendam frequentar. 

 

 

Artigo 97.º 

Afixação da informação 

 

1 - A afixação da informação obedece aos termos seguintes: 

 
a) Oficial - nos locais estipulados para o efeito; 

b) Não Oficial - a afixação e distribuição de toda a 

publicidade e propaganda dentro das instalações do 

agrupamento carece de autorização do Diretor. 
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                          Artigo 98.º 

Convocatória das reuniões 

 
1 - As reuniões e outros atos de serviço são marcados com 

antecedência mínima de 48 horas, devendo as mesmas ser 

enviadas em suporte informático, devendo as respectivas 

convocatórias ser afixadas em local de acesso direto ao público 

visado. 

2 - Excecionalmente podem os mesmos ser convocados por 

meios expeditos, com autorização do Diretor, com a dispensa 

do prazo referido no número anterior, devendo nesta situação 

cumprir-se o disposto no Artigo 21º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

 
 

Artigo 99.º 

Reuniões 

 

As reuniões plenárias ou sectoriais, de qualquer um dos 

corpos que constituem a organização escolar, realizar-se-ão 

sem prejuízo das atividades letivas e de acordo com os 

respectivos regimentos. 

 

 

 

SECÇÃO II - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 

JARDIM DE INFÂNCIA 

 

 

Artigo 100.º 

Funcionamento 

 

O funcionamento do Jardim de Infância de Barrancos rege-

se de acordo com o Regulamento Interno e com o estipulado na 

legislação aplicável, respeitando a opinião dos pais e 

encarregados de educação no que concerne às atividades de 

animação e apoio à família 

 

 

Artigo 101.º 

Horário de funcionamento 

 

1 - O Jardim de Infância funciona em regime normal de 

acordo com o seguinte horário: 

 
Componente letiva -     Período da Manhã: 9.00 h- 12.00 h 

                               Período da Tarde:13.30 h- 15.30 h 

 
 
 
 
 

 
Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) -      

                      
              Período da Manhã: 08.30 h- 09.00 h 

                                      Período de almoço:12.00 h-13.30 h 

                                      Período da Tarde:15.30 h- 17.30 h 

 
Limpeza -                  das 17.30 h às 18.00 h 

 

 

Artigo 102º 

Instalações 

1 - As instalações escolares onde funciona o Jardim de 

Infância de Barrancos são propriedade do Município de 

Barrancos. 

 

2 - A manutenção das instalações é da competência do 

Município de Barrancos. 

 

 

Artigo 103.º 

Equipamentos 

 

Os equipamentos existentes no Jardim de Infância de 

Barrancos são propriedade do Município, excetuando-se destes 

o material informático instalado no âmbito do PTE e o material 

pedagógico adquirido com a verba atribuída anualmente pelo 

MEC a cada sala em funcionamento e que se encontra 

devidamente inventariado pelo Agrupamento de Escolas de 

Barrancos. 

 

 

Artigo 104.º 

Organização das Atividades de Animação e Apoio à Família 

(AAAF) 

 

1 -  O Jardim de Infância de Barrancos proporciona às 

crianças, em horário a definir anualmente de acordo com a 

necessidade das famílias, uma componente de Animação e 

Apoio à Família, comparticipada pelas famílias e co-financiada 

pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e 

Ministério da Educação e Ciência. 

 

2 -  Esta componente consta de atividades de animação e 

tem por base um Protocolo de Colaboração celebrado entre o 

Agrupamento de escolas de Barrancos e o Município de 

Barrancos. 

 

3 -  As atividades desenvolvidas nesta componente são 

dinamizadas por monitoras em articulação com as Educadoras 

titulares de grupo que fazem a supervisão das atividades 

desenvolvidas. 
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4 -  No âmbito da supervisão pedagógica, são realizadas 

reuniões periódicas de planificação e de avaliação das 

atividades. As reuniões de planificação realizam-se no início de 

cada período lectivo e estão presentes as Educadoras titulares 

de grupo e a responsável pelas AAAF. As reuniões de avaliação 

realizam-se no final de cada período letivo e estão presentes as 

Educadoras titulares de grupo, a Coordenadora, a representante 

da CMB e a Animadora. No final de cada período são realizadas 

reuniões com os Encarregados de Educação. 

 

5 -  A inscrição dos alunos nas AAAF deverá ser 

formalizada no ato da matrícula, salvaguardando-se que por 

expressa necessidade do Encarregado de Educação esta 

inscrição possa ser feita em qualquer momento do ano lectivo 

na Camara Municipal de Barrancos, sendo desta situação dado 

conhecimento à Educadora Titular do grupo a que o aluno 

pertence. 

 

6 -  Sempre que pretenda desistir das AAAF, o 

encarregado de educação do aluno deve participar por escrito à 

Educadora Titular de Grupo essa intenção, sendo esta 

informação posteriormente encaminhada para a Câmara 

Municipal de Barrancos. 

 

 

 

SECÇÃO III - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 1º 

CICLO 

 

 
Artigo 105.º 

Funcionamento 

 
O funcionamento das atividades letivas do 1º ciclo decorre 

no edifício sede do AEB. 

 

Artigo 106.º 

Horário de funcionamento 

 
O funcionamento das atividades letivas decorre em regime 

normal, de acordo com o seguinte horário: 

Período da manhã -  9.00 h -12.00 h 

Intervalo da manhã -10.20 h -10.40 h 

Período da tarde -   14.00 h - 16.30 h 

Intervalo da tarde -  15.20 h - 15.30 h 

 
 
 
 

                           
           

Artigo 107.º 

Autorização de saída dos alunos 

 

Os alunos do 1º ciclo só poderão sair do recinto escolar 

mediante autorização expressa do respectivo encarregado de 

educação. 

   

  

Artigo 108.º 

Organização da atividades de enriquecimento curricular 

 

1 -  As atividades de enriquecimento curricular (AEC) 

destinam-se às crianças que frequentam o 1º ciclo no 

Agrupamento de Escolas de Barrancos e serão selecionadas 

tendo em conta as prioridades e os princípios gerais 

estabelecidos no Projeto Educativo do Agrupamento, bem como 

os recursos humanos existentes, de forma a garantir práticas 

pedagógicas ricas e complementares das associadas às 

aquisições das competências básicas, e promovendo contextos 

lúdico-educativos adequados às necessidades das crianças e à 

organização social actual. 

2 -  As AEC deverão ser promovidas pelo Agrupamento de 

Escolas de Barrancos, utilizando para a sua dinamização os 

recursos humanos do quadro, ou em caso de necessidade os 

mecanismos previstos no Decreto-lei nº212/2009 de 3 de 

Setembro. 

3 -  As AEC promovidas no Agrupamento de Escolas de 

Barrancos são da responsabilidade deste Agrupamento, e 

deverão privilegiar as seguintes áreas: 

a) Inglês; 

b) Expressão Físico Motora; 

c) Expressão Plástica e Artística; 

d) Iniciação à Informática.     

                                                    

4- O funcionamento das AEC rege-se pelos princípios 

orientadores definidos pela Tutela, devendo salvaguardar-se as 

seguintes orientações: 

 

a) Horário: Preferencialmente após as 16.30 horas, após 

as atividades letivas; 

b) Condições de acesso: 

 
i. As atividades serão gratuitas e de oferta universal, 

devendo os encarregados de educação assumir com o 

Agrupamento o compromisso da sua frequência e assiduidade 

por parte dos seus educandos através de impresso próprio, bem 

como a respetiva inscrição; 
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ii. Os alunos que se inscreverem terão que frequentar a 

totalidade das actividades propostas, tendo em conta a sua 

complementaridade educativa, devendo ser salvaguardadas 

situações específicas que serão avaliadas pelos dinamizadores 

das actividades e pelo órgão de gestão do Agrupamento. 

 

c) Equipamento e materiais: 

 
O Agrupamento disponibiliza todos os equipamentos e 

materiais existentes para o desenvolvimento das atividades. 

 

d) Espaços a utilizar: 

 
As AEC são desenvolvidas nos espaços escolares 

existentes no Agrupamento, nomeadamente salas de aula e 

Pavilhão Gimnodesportivo. 

5 - A planificação das atividades deve ser elaborada nos 

departamentos curriculares dos dinamizadores de cada área e 

aprovada em conselho pedagógico, devendo no final de cada 

período lectivo ser realizada uma reunião de avaliação que 

envolva os dinamizadores das actividades e os docentes 

titulares de cada grupo, sendo o resultado dessa reunião 

apreciado em conselho pedagógico. 

 

 

 

SECÇÃO IV - FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SEDE 

 

 

Artigo 109.º 

Serviços 

 
1 -  A escola sede do Agrupamento dispõe de vários 

serviços que dão apoio a toda a estrutura e organização 

escolar: serviços de administração escolar, serviços de ação 

social escolar, papelaria, reprografia, refeitório, bar e outros, que 

cujos regimes de funcionamento se anexarão ao presente 

regulamento interno. 

 

2 -  Para apoio às atividades formativas, a escola sede 

disponibilizará os seguintes serviços: 

 

a) Direção; 

b) Serviços de administração escolar; 

c) Biblioteca de Barrancos/Centro de Recursos; 

d) Serviço de Psicologia e Orientação (SPO): 

e) Serviço de Educação Especial. 

 

 

 

3 - Os serviços constantes no número anterior deverão 

tornar público até ao primeiro dia de aulas de cada ano letivo, o 

seu horário e regime de funcionamento. 

 

 

Artigo 110.º 

Atividades e horário 

 

1 -  A Direção, após audição dos outros órgãos de gestão 

definirá atempadamente o horário de funcionamento das 

atividades letivas. 

 

2 -  Os tempos letivos terão a duração mínima de 45 

minutos e organizam-se em blocos de 90 minutos. 

 

3 -  O início e o termo de cada bloco de 90 minutos são 

assinalados pelo toque da campainha de acordo com o horário 

estabelecido, existindo um toque intermédio para os tempos de 

45 minutos. 

4 - O horário das aulas poderá ser alterado apenas por 

motivos de força maior, por conveniência da escola, por 

solicitação de alunos e professores, desde que para tal exista 

acordo da Direção da escola. Sempre que tal situação se 

verifique a aula é sumariado no dia da sua efectivação, com 

referência à alteração verificada. 

 

 

                                  Artigo 111.º 

                          Circulação de veículos 

 
1 -  A entrada de veículos no interior do recinto escolar 

apenas é permitida durante os períodos de tempo constantes no 

documento afixado na portaria, ou seja nos períodos de tempo 

em que os alunos estão em actividade lectiva, ou após o final da 

actividade lectiva da manhã e da tarde, salvaguardando-se 

situações devidamente autorizadas pelo Diretor, ou situações de 

emergência. 

2 -  A entrada de veículos de fornecedores rege-se pelos 

princípios constantes no número anterior. 

3 -  A Escola não assumirá qualquer responsabilidade 

relativa aos danos verificados nos veículos ou ao 

desaparecimento de quaisquer objectos que se encontrem no 

interior dos mesmos. 

4 -  Não carecem de autorização formal os veículos 

prioritários, como ambulâncias, carros de bombeiros e GNR. 
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SECÇÃO V - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 

 

Artigo 112.º 

Funcionamento 

 

1 -  O funcionamento da ação social escolar é regulado 

por despacho a publicar anualmente pelo Ministério da 

Educação e Ciência. 

2 -  A divulgação nas turmas da informação relativa à ação 

social escolar será feita através do Diretor de turma e de 

comunicado do Diretor. 

3 -  Em simultâneo deverão ser afixados nos placardes de 

informação da Escola os prazos para entrega da documentação 

necessária para requerer a eventual atribuição de auxílios 

económicos. 

4 -  Os encarregados de educação dos alunos, deverão no 

ato da matrícula, manifestar a sua vontade de requerer apoio e 

entregar os documentos que lhe são solicitados no prazo 

estipulado para o efeito. 

5 -  A documentação entregue pelos encarregados de 

educação que se candidatem aos auxílios económicos deve ser 

objectiva, não devendo em caso algum conter omissões ou 

dúvidas. 

6 -  As listas de alunos subsidiados serão afixadas 

atempadamente, sendo as requisições de manuais escolares 

entregues posteriormente aos alunos. 

7 -  A atribuição de subsídio e a suspensão da referida 

atribuição pode ser revista ao longo de cada ano lectivo, pelo 

que o Diretor deve ser informado de qualquer alteração que 

ocorra no agregado familiar, nomeadamente nos rendimentos, 

entre outros. 

8 -  A sinalização ao longo do ano das evidências de 

carência poderão determinar a revisão da situação e 

eventualmente desencadear procedimentos de verificação pelas 

entidades competentes. 

9 -  Sempre que se detete que um aluno denote má 

nutrição/carência alimentar, deverá o Diretor ser informado da 

situação e diligenciar o fornecimento gratuito da primeira 

refeição do dia, recorrendo para tal aos lucros provenientes da 

gestão do Bar. 

 

 

Artigo 113.º 

Bolsa de manuais escolares 

 

1 -  Os manuais escolares atribuídos aos alunos que 

beneficiam da ação social escolar são sempre feitos a título de 

empréstimo, ocorrendo a comparticipação para a compra de 

novos manuais escolares só depois de esgotado o recurso à 

Bolsa de Manuais Escolares. 

2 -  A Bolsa de Manuais escolares do Agrupamento de 

Escolas de Barrancos é composta pelos manuais escolares 

atribuídos aos alunos ao longo de cada ciclo de estudos, 

devendo cumprirem-se os seguintes procedimentos: 

a) Os alunos e os encarregados de educação obrigam-se a 

conservar os livros em bom estado, responsabilizando-se pelo 

eventual extravio ou deterioração, ressalvando-se o desgaste 

proveniente do seu uso normal, prudente e adequado; 

b) A devolução ao Agrupamento dos manuais escolares 

comparticipados pela ação social escolar, apenas ocorre no final 

de cada ciclo de estudos; 

c) O dever de restituição recai sobre o encarregado de 

educação ou no aluno, quando maior, e ocorre nos oito dias 

úteis após a afixação das pautas de final de ciclo; 

d) A não restituição dos manuais escolares, ou a 

devolução em estado de conservação que, por causa imputável 

ao aluno, impossibilite a sua reutilização, implicam a 

impossibilidade de atribuição deste tipo de apoio no ano lectivo 

seguinte; 

e) Para efeitos de verificação das condições constantes na 

alínea anterior, no ato da receção dos manuais pela 

Agrupamento, é emitido o recibo de quitação, com o 

averbamento em que conste o estado de conservação dos 

livros.  

 

 

Artigo 114.º 

Seguro Escolar 

 

1 -  No início de cada ano letivo, em reunião convocada pelo 

Diretor de Turma, Professor Titular de Turma ou de Grupo os 

alunos e encarregados de educação devem ser informados das 

condições abrangidas pelo seguro escolar, ou, em alternativa 

enviar uma listagem das referidas condições. 

2 -  O aluno que sofra um acidente em atividade escolar 

deverá ser enviado ao centro de Saúde Local acompanhado por 

um Assistente Operacional. 

3 -  A deslocação para o Centro de Saúde deve 

preferencialmente ser efetuada em ambulância, em caso de 

impossibilidade, dever-se-á recorrer a meios alternativos, como 

táxi, viatura de docente, de assistente operacional ou do 

encarregado de educação. 

4 -  Os encarregados de educação serão avisados 

telefonicamente em caso de acidente dos seus educandos pelos 

meios mais expeditos, existindo para tal uma lista atualizada de 
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contactos dos encarregados de educação junto a cada diretor 

de turma, professor titular de turma ou de grupo e nos serviços 

de administração escolar. 

5 -  O assistente operacional deverá permanecer no Centro 

de Saúde/Hospital até à chegada do encarregado de educação 

ou familiar do aluno acidentado. 

6 -  Em caso de impossibilidade de contactar o encarregado 

de educação do aluno acidentado, o assistente operacional 

permanecerá no Centro de Saúde/Hospital até ser finalizado o 

tratamento. 

7 -  Ao finalizar o tratamento, caso seja possível, o aluno 

acidentado e o assistente operacional regressarão à Escola, 

quando esta situação não se verifique e o aluno não tenha 

ficado hospitalizado, deverá o assistente operacional conduzir o 

aluno ao seu domicílio, tal situação não se verificará se o 

encarregado de educação já estiver presente. 

8 -  Quando o aluno acidentado regressar à Escola, deve 

dirigir-se aos serviços administrativos e conjuntamente com o 

Diretor de Turma, professor titular de Turma ou de Grupo 

preencher o inquérito de acidentes. 

 

 

                                   Artigo 115.º 

                        Transportes escolares 

 

Os transportes escolares são da competência do Município 

de Barrancos, sendo a lista de alunos a transportar fornecida 

pela Escola no início de cada ano letivo. 

 
 

 

CAPITULO VII - AUTONOMIA ADMINISTRATIVA/ 

PEDAGÓGICA ESCOLAR 

 
 
 

SECÇÃO I - AUTONOMIA ADMINISTRATIVA ESCOLAR 

 

 

Artigo 116.º 

Admissão de alunos 

 
1- Compete ao Diretor: 

 
a) Organizar o serviço de matrículas e inscrição de alunos, 

envolvendo nesse serviço os Diretores de Turma e os 

Professores titulares de Turma ou de Grupo, devendo estes 

serem devidamente informados para o correto desempenho das 

suas funções; 

b)  Definir os prazos e o calendário de acordo com os 

despachos anuais sobre o calendário escolar e o seu 

desenvolvimento; 

c) Autorizar transferências, anulações de matrícula e 

mudança de turma, após a análise das justificações 

apresentadas;   

     

 

Artigo 117.º 

Serviço de Exames 

 

1- Compete ao Diretor: 

 

a) Organizar todo o serviço de exames; 

b) Nomear o Secretariado de Exames/Provas finais de 

Ciclo/Equivalência a Frequência, que tem como missão 

implementar o conjunto de tarefas que visam a planificação, 

desenvolvimento e acompanhamento de todo o processo de 

exames; 

c) Decidir sobre pedidos de inscrição que ultrapassem o 

legalmente estabelecido, desde que as justificações sejam 

plausíveis; 

d) Resolver situações cuja imprevisibilidade não esteja 

comtemplada nos regulamentos específicos dos exames; 

e) Disponibilizar e organizar toda a informação de forma 

que esta possa ser inteligível para Docentes, Alunos e 

Encarregados de Educação. 

 

 

 

SECÇÃO II - ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DAS 

ATIVIDADES EDUCATIVAS 

   

 

                           Artigo 118.º 

                     Visitas de estudo   

               

As visitas de estudo regem-se por um Regimento 

Específico, aprovado em Conselho Pedagógico e que constará 

nos anexos do Regulamento Interno. 

 

 

Artigo 119.º 

Intercâmbios escolares 

1 -  É da competência do Diretor após auscultação do 

Conselho Pedagógico autorizar a concretização de Intercâmbios 

Escolares com escolas nacionais ou estrangeiras. 
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2 -  Compete ainda ao Diretor promover a divulgação dos 

períodos e eixo das candidaturas a programas comunitários na 

área da oferta formativa do Agrupamento. 

3 -  As propostas de candidaturas deverão ser apresentadas 

à Direção que fará a sua seleção de acordo com a sua 

relevância para a prossecução do projeto educativo do 

Agrupamento. 

4 -  A declaração de autorização de saída de aluno para o 

estrangeiro deve ser assinada pelo Encarregado de Educação, 

salvo se houver Divórcio, Separação de facto, em que a 

declaração deverá ser assinada por ambos os progenitores ou 

de acordo com a decisão do Ministério Público e/ou do tribunal 

competente. 

5 -  A organização de intercâmbios escolares obedece aos 

mesmos princípios pedagógicos e organizativos das visitas de 

estudo. 

 

 

Artigo 120.º 

Atividades de ocupação plena dos tempos livres 

 

1 -  As atividades de acompanhamento de alunos visam a 

ocupação dos alunos em atividades educativas, durante o seu 

horário letivo em situação de ausência pontual e imprevista do 

respetivo docente. 

2 -  As atividades de acompanhamento de alunos são 

desenvolvidas na componente não letiva do docente, salvo a 

existência de recursos humanos disponíveis. 

3 -  O Diretor, em articulação com o Conselho Pedagógico 

elaborará um regimento interno que regulamentará a aplicação 

e a operacionalização da ocupação plena dos tempos letivos. 

 

 
 

Artigo 121.º 

Atividades de desenvolvimento educativo 

 
1 -  As atividades de desenvolvimento educativo legalmente 

estabelecidas serão estruturadas em Núcleos/Clubes/Projetos 

que se regulam pelos normativos em vigor. 

2 -  Os Clubes/Núcleos/Projetos integrarão alunos e 

professores, assumindo estes a função de coordenadores. 

3 -  Compete aos coordenadores de Clube/Núcleo/Projeto, 

planificar e orientar as atividades dos mesmos. 

4 -  Os professores coordenadores como representante no 

Conselho Pedagógico O Coordenador dos Apoios 

Educativos/Tutorias e Projetos. 

5 -  Compete ao coordenador de cada Clube/núcleo/Projeto: 

 
a) Elaborar o plano Anual de Atividades e a previsão 

orçamental; 

b) Solicitar ao Conselho Pedagógico o parecer sobre a 

conformidade do plano de atividades com o Projeto Educativo; 

c) Solicitar ao Diretor a aprovação e o financiamento do 

seu plano de Atividades e a integração no Plano Anual de 

Atividades do Agrupamento; 

d) Gerir sob supervisão do Conselho Administrativo as 

verbas disponibilizadas; 

e) Elaborar relatórios semestrais para apreciação em 

Conselho Pedagógico e pelo Diretor. 

 
6- Para além da verba atribuída pelo Diretor, poderão os 

Clubes/Núcleos/Projetos financiar-se com receitas próprias, 

provenientes de Quotização, prestação de serviços, subsídios, 

dádivas, devendo manter a contabilidade organizada sob 

supervisão do Conselho Administrativo. 

 

 
Artigo 122.º 

Projetos 
 

1 -  A implementação de projetos deverá contribuir para: 
 

a) Melhoria das condições de ensino aprendizagem; 

b) Aprofundamento de conteúdos; 

c) Inovação pedagógica; 

d) Formação para a cidadania; 

e) Experimentação de novas didáticas. 

 

2 -  A criação/elaboração de projetos poderá partir de: 

a) Professores, de acordo com o parecer dos seus 

departamentos curriculares; 

b) Diretor, quando o Agrupamento for contatado por 

instituições locais, regionais, nacionais ou internacionais. 

 
3 -  O Conselho Pedagógico analisará a exequibilidade do 

projeto, a conformidade com o projeto Educativo e emitirá 

parecer sobre a sua integração no Plano Anual de Atividades do 

Agrupamento. 

4 -  A implementação e o desenvolvimento de cada projeto 

será da responsabilidade de um professor coordenador; 

5 -  O professor coordenador de cada projeto elaborará um 

relatório anual para apreciação do Conselho Pedagógico e do 

Diretor. 
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CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

Artigo 123.º 

Revisão 
 

1 -  Com a implementação e a avaliação do regulamento 

Interno, poderão surgir propostas de alteração apresentadas por 

qualquer órgão ou estrutura do agrupamento de Escolas de 

Barrancos, devendo o Diretor promover o direito de 

participação. 

2 -  No caso da existência de propostas de revisão, o 

Diretor, após o período de discussão e análise em Conselho 

Pedagógico, será elaborada a proposta a apresentar para 

aprovação em Conselho Geral. 

 

 
Artigo 124.º 

Entrada em vigor 

As alterações ao Regulamento Interno entram em vigor 

após cinco dias úteis seguinte à sua aprovação em Conselho 

Geral. 

 

 

Artigo 125.º 

Novo texto 

As alterações do Regulamento interno serão inseridas no 

respetivo articulado, através de substituições, supressões e 

aditamentos necessários. 

 

 
Artigo 126.º 

Original 

O original do Regulamento Interno, após a aprovação em 

Conselho Geral ficará na posse do Diretor. 

 

     

Artigo 127.º 

Divulgação 

1 -  As normas inscritas no Regulamento interno visam a 

promoção de um ambiente de boa convivência e de respeito 

mútuo, proporcionando um clima favorável a um trabalho 

corporativo e eficiente entre todos sectores do Agrupamento, 

sensibilizando e advertindo todos para a conservação e 

operacionalidade das instalações e recursos tecnológicos e 

educativos do Agrupamento. 
 

2 -  Todos os órgãos de Gestão e Administração do 

Agrupamento deverão contribuir para a divulgação do 

regulamento Interno que deve ser dado a conhecer a toda a 

comunidade educativa pelos meios mais expeditos, como 

sejam: Página eletrónica do Agrupamento e um exemplar em 

suporte de papel nos serviços de Administração Escolar, na 

Biblioteca de Barrancos e no Núcleo Escolar. 

 

 

Artigo 128.º 

Omissões 

Nas situações e casos concretos que para tal não exista 

disposição prevista, a competência para resolver as omissões 

caberá aos diferentes órgãos de administração e gestão nos 

seus regimentos e ao Diretor quando na gestão do quotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


