
CAPÍTULO III – Estruturas de Orientação Educativa e Supervisão Pedagógica 

Secção VI – Departamentos Curriculares 

Artigo 37 – Definição 

Os departamentos curriculares são órgãos que reúnem os docentes dos grupos de 

recrutamento definidos na lei, com vista à articulação e gestão curricular. 

Artigo 38 – Composição 

No agrupamento existem em atividade os departamentos curriculares a seguir 

indicados: 

DEPARTAMENTO COMPOSIÇÃO 

Educação Pré-Escolar Educadores de Infância 

1.º Ciclo do Ensino Básico Professores do 1.º ciclo 

Português Professores de Português (básico e secundário) 

Línguas Estrangeiras 
Professores de Inglês (básico e secundário), Alemão, 

Francês e Espanhol (3.º ciclo e secundário) 

Ciências Sociais e 

Humanas 

Professores História e Geografia de Portugal (2.º ciclo), 

História (3.º ciclo e secundário), Geografia (3.º ciclo), 

Economia (secundário), Filosofia (secundário), Educação 

Moral e Religiosa Católica e Educação Moral e Religiosa 

Evangélica (básico e secundário) 

Matemática Professores de Matemática (básico e secundário) 

Ciências Experimentais 

Professores de Ciências Naturais (2.º e 3.º ciclos), Físico-

Química (3.º ciclo e secundário), Biologia (secundário) e 

Geologia (secundário) 

Expressões 

Professores de Educação Visual e Tecnológica (2.º ciclo), 

Ateliê de Artes (3.º ciclo), Educação Musical (2.º ciclo) e 

Música (3.º ciclo) 

Informática Professores de Informática (básico e secundário) 

Educação Física Professores de Educação Física (básico e secundário) 

Educação Especial 
Professores da Educação Especial e do Apoio Educativo 

(básico e secundário) 

 

Artigo 39 – Competências 

1. Os Departamentos Curriculares têm as seguintes competências: 

a) Coordenar as atividades pedagógicas a desenvolver pelos professores do 

departamento, no domínio da implementação dos planos curriculares nas 



suas componentes disciplinares, bem como de outras atividades educativas, 

constantes do Plano Anual de Atividades; 

b) Analisar e debater, em articulação entre níveis de ensino do agrupamento, 

questões relativas à adoção de modelos pedagógicos, de métodos de ensino 

e de avaliação, de materiais de ensino – aprendizagem e manuais escolares; 

c) Desenvolver, em conjugação com os serviços de psicologia e orientação e os 

diretores de turma, medidas nos domínios da orientação e acompanhamento 

dos alunos, visando contribuir para o seu sucesso educativo;  

d) Colaborar com os outros departamentos e grupos na elaboração de 

programas específicos integrados nas atividades e medidas de apoio 

educativo estabelecidos no contexto do sistema de avaliação dos alunos nos 

ensinos básico e secundário; 

e) Colaborar com os professores de enriquecimento curricular, com vista à 

promoção da articulação curricular e à definição de estratégias transversais, 

promotoras de sucesso; 

f) Desenvolver e apoiar projetos educativos de âmbito local e regional, de 

acordo com os recursos da escola ou através da colaboração com outras 

escolas e entidades; 

g) Colaborar na definição de competências básicas transversais, bem como na 

elaboração de matrizes e provas aferidas, no quadro da avaliação dos alunos 

do ensino básico; 

h) Desenvolver medidas no domínio da formação dos docentes do 

departamento, quer no âmbito da formação contínua quer no apoio aos que 

se encontram em formação inicial; 

i) Dar parecer sobre critérios para atribuição de serviço docente e gestão de 

espaços e equipamentos; 

j) Colaborar na elaboração, monitorização e avaliação do Projeto Educativo, 

Plano Anual Atividades, Plano de Melhoria e Plano de Formação do 

agrupamento. 

k) Apresentar propostas para revisão do regulamento interno. 



Artigo 40 – Regime de Funcionamento 

O regime de funcionamento de cada departamento curricular encontra-se regulado 

em Regimento Interno próprio (Anexo 3 – Documento Base). 

Artigo 41 – Coordenador do Departamento Curricular 

1. O coordenador de departamento curricular deve ser um professor/educador de 

carreira detentor de formação especializada nas áreas de supervisão pedagógica, 

avaliação do desempenho docente ou administração educacional. 

2. Quando não for possível a designação de docentes com os requisitos definidos no 

número anterior, por não existirem ou não existirem em número suficiente podem 

ser designados docentes segundo a seguinte ordem de prioridade: 

a) Docentes com experiência profissional, de pelo menos um ano, de supervisão 

pedagógica na formação inicial, na profissionalização ou na formação em 

exercício ou na profissionalização ou na formação em serviço de docentes; 

b) Docentes com experiência de pelo menos um mandato de coordenador de 

departamento curricular ou de outras estruturas de coordenação educativa 

previstas neste regulamento interno, delegado de grupo disciplinar ou 

representante de grupo de recrutamento; 

c) Docentes que não reunindo os requisitos anteriores sejam considerados 

competentes para o exercício da função. 

3. Na escolha do professor/educador que irá exercer as funções de coordenador de 

departamento curricular, deve ter-se em conta a sua competência pedagógica e 

científica, bem como a sua capacidade de relacionamento e liderança. 

4. O coordenador de departamento é eleito pelo respetivo departamento, de entre 

uma lista de três docentes, propostos pelo diretor para o exercício do cargo. 

5. 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. 

6. O mandato do coordenador tem a duração de quatro anos e cessa com o mandato 

do diretor. 

7. O coordenador de departamento curricular pode ser exonerado a todo o tempo 

por despacho fundamentado do diretor, após consulta ao respetivo departamento. 



8. São competências do coordenador do departamento curricular: 

a) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os professores do 

respetivo departamento; 

b) Assegurar a articulação entre o departamento e as restantes estruturas de 

orientação educativa, nomeadamente na análise e desenvolvimento de 

medidas de orientação pedagógica; 

c) Apresentar ao Conselho Pedagógico propostas de organização escolar, 

estrutura curricular e medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos 

alunos; 

d) Assegurar a participação do departamento na elaboração, desenvolvimento 

e avaliação do Projeto Educativo do Agrupamento, do Regulamento Interno, 

do Plano Anual de Atividades e do Plano de Melhoria do Agrupamento; 

e) Estimular a cooperação com outros níveis de educação e ensino e com outras 

escolas da região no que se refere à partilha de recursos e à dinamização de 

projetos de inovação pedagógica; 

f) Identificar as necessidades de formação dos docentes (individuais e 

coletivas) e zelar pela concretização das ações de formação pretendidas; 

g) Propor ao conselho pedagógico, ouvidos os elementos do departamento, a 

designação dos professores/educadores responsáveis pelo 

acompanhamento da profissionalização em serviço, dos orientadores de 

prática pedagógica das licenciaturas em ensino e do ramo de formação 

educacional bem como dos docentes cooperantes na formação inicial; 

h) Colaborar com a comissão de coordenação de avaliação e o órgão de gestão 

do agrupamento na avaliação do desempenho global dos docentes do 

departamento; 

i) Promover medidas de planificação e avaliação das atividades do 

departamento; 

j) Assegurar o conhecimento das orientações curriculares e dos programas e 

sua adequação às necessidades dos alunos; 

k) Utilizar estratégias eficazes de acompanhamento dos docentes (reuniões 

periódicas, sessões de trabalho individual, reflexão, disponibilização de 

materiais) especialmente em período probatório; 



l) Promover o trabalho colaborativo; 

m) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, 

visando a melhoria da qualidade das práticas educativas. 

 
Secção VII – Grupos Disciplinares 

Artigo 42 – Definição 

Os grupos disciplinares são estruturas intermédias de apoio aos departamentos 

curriculares que integrem várias disciplinas, em todas as questões específicas da 

mesma disciplina/área disciplinar, nos 1º, 2.º e 3.º ciclos e secundário. 

Artigo 43 – Composição 

1. No agrupamento existem em atividade os grupos disciplinares seguintes: 

Departamento Curricular Grupo Disciplinar 

Educação Pré-Escolar Educação pré-escolar 

1.º Ciclo do Ensino Básico 
Grupo do 1º e 2º anos 

Grupo do 3º e 4º anos 

Língua Portuguesa Português (básico e secundário) 

Línguas Estrangeiras 
Inglês / Alemão (básico e secundário) 

Espanhol / Francês (3.º ciclo e secundário) 

Ciências Sociais  
e 

Humanas 

História (2.º ciclo, 3.º ciclo e secundário)  

Geografia (3.º ciclo) 

Economia e secretariado (secundário) 

Filosofia (secundário) 

Educação Moral e Religiosa (básico e secundário) 

Ciências Experimentais 

Biologia, Geologia e Ciências Naturais (básico e 
secundário) 

Física e Química (3.º ciclo e secundário) 

Matemática Matemática (básico e secundário) 

Informática Informática (básico e secundário) 

Expressões 

Educação Visual e Tecnológica (2.º ciclo) 

Ateliê das Artes (3.º ciclo) 

Educação Musical (2.º ciclo) 

Música (3.º ciclo) 

Educação Física Educação Física (básico e secundário) 



Educação Especial Educação Especial  

 

2. Nos departamentos que integram várias disciplinas, o coordenador deve exercer 

a função de delegado da disciplina para a qual tem formação. 

3. Nos departamentos curriculares de disciplina única, não há lugar à designação de 

delegado, sendo esta função exercida pelo coordenador. 

Artigo 44 – Competências 

1. Sem prejuízo de outras competências fixadas no regimento interno (Anexo 4), são 

funções dos grupos disciplinares: 

a) Coordenação da atividade científico-pedagógica no âmbito das disciplinas e 

currículos lecionados pelos docentes do grupo; 

b) Participar na elaboração do plano de melhoria do agrupamento; 

c) Propor medidas organizativas com vista à melhoria do funcionamento grupo 

disciplinar e do agrupamento;  

d) Assegurar o cumprimento do plano curricular nacional e a sua adequação aos 

interesses e necessidades específicas dos alunos;  

e) Definir procedimentos e formas de atuação a desenvolver ao longo do ano 

letivo; 

f) Planificar as atividades pedagógicas a desenvolver pelo grupo, 

preferencialmente em grupo-nível; 

g) Desenvolver e partilhar boas práticas educativas; 

h) Partilhar saberes e experiências e cooperar no planeamento conjunto de 

atividades;  

i) Garantir a diversificação pedagógica; 

j) Diversificar e adequar materiais pedagógicos; 

k) Desenvolver atividades de articulação curricular horizontal e vertical; 

l) Elaborar fichas/teste de avaliação de acordo com “matriz de ficha/teste de 

avaliação” elaborada pelo grupo disciplinar; 

m) Definir critérios e aferir procedimentos de avaliação; 

n) Disponibilizar, no dossiê digital do departamento, instrumentos e grelhas de 

avaliação e materiais de apoio à ação científico-pedagógica; 

o) Refletir sobre as atividades desenvolvidas pelo grupo; 



p) Reformular estratégias de acordo com as reflexões efetuadas em cada 

disciplina; 

q) Definir metas de sucesso das disciplinas do grupo tendo em conta o projeto 

educativo, os dados de referência de resultados de avaliação interna e o 

contexto local;  

r) Propor, desenvolver e avaliar as atividades do plano anual de atividades do 

Agrupamento; 

s) Elaborar Informação – Prova de Equivalência à Frequência, respetivas provas 

e critérios gerais e específicos; 

t) Selecionar manuais a adotar, de acordo com legislação em vigor; 

u) Participar ativamente no processo de autoavaliação do agrupamento;  

v) Indicar necessidades de formação específica; 

w) Integrar os novos professores na comunidade escolar; 

x) Participar na elaboração e/ou revisão do regimento interno do grupo. 

Artigo 45 – Regime de funcionamento 

O regime de funcionamento de cada grupo disciplinar encontra-se regulado em 

Regimento Interno próprio (Anexo 4). 

Artigo 46 – Delegado de grupo 

1. Cada grupo disciplinar é coordenado pelo respetivo delegado, nomeado pelo 

diretor do agrupamento, por um período determinado. 

2. O delegado de grupo é um professor que apoia o coordenador de departamento 

curricular, e orienta e coordena a atuação pedagógica dos professores do grupo.  

3. No primeiro ciclo, o delegado é de ano, existindo um para o 1º e 2º anos e um para 

o 3º e 4º anos. 

4. Sem prejuízo de outras competências fixadas no regimento interno de cada grupo 

disciplinar, são funções do delegado de grupo: 

a) Assegurar o cumprimento das orientações curriculares e dos programas 

curriculares, promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à 

situação concreta do agrupamento; 

b) Coordenar procedimentos e formas de atuação dos docentes do grupo; 



c) Promover a troca de experiências e a coordenação entre docentes que 

integram o grupo, nomeadamente através do trabalho colaborativo; 

d) Coordenar a atividade científica/pedagógica dos docentes das disciplinas que 

integram o grupo; 

e) Coordenar a planificação das atividades pedagógicas a desenvolver pelos 

professores do grupo; 

f) Promover a reflexão sobre as práticas pedagógicas; 

g) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços do agrupamento, 

com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica;  

h) Promover a reflexão sobre medidas de organização escolar e estrutura 

curricular das diferentes disciplinas; 

i) Promover a definição de critérios de avaliação das disciplinas do grupo bem 

como a aferição de procedimentos de avaliação; 

j) Propor e promover a aplicação de medidas de reforço após as reflexões 

efetuadas em cada disciplina; 

k) Promover e apresentar as atividades, a desenvolver pelo grupo, a integrar o 

plano anual de atividades; 

l) Promover a avaliação do plano anual de atividades; 

m) Garantir a diversificação e adequação dos materiais pedagógicos; 

n) Incentivar a partilha de saberes e experiências;  

o) Promover a cooperação, a coesão, a entreajuda e o espírito de equipa; 

p) Promover a articulação curricular; 

q) Promover a participação na elaboração/reformulação do Projeto Educativo e 

do Regulamento Interno; 

r) Desenvolver estratégias de motivação e acompanhamento dos elementos do 

grupo, intervindo no processo de avaliação de desempenho de docentes, 

ponderando o envolvimento e a qualidade científico-pedagógica do docente; 

s) Garantir a integração na comunidade escolar, dos novos docentes; 

t) Promover a elaboração de documentos internos e estipular e garantir o 

cumprimento de prazos; 

u) Divulgar atempadamente informação pertinente;  

v) Coordenar a seleção de manuais a adotar;  



w) Garantir a elaboração/revisão do Regimento Interno do grupo; 

x) Organizar o dossiê digital do grupo; 

y) Comunicar faltas dos professores ausentes de reuniões; 

z) Responsabilizar-se pelas atas do grupo; 

aa) Zelar pelas instalações do grupo, bem como pelo material, em caso de 

inexistência de diretor de instalações; 

bb) Responder, anualmente, aos questionários relativos ao funcionamento e 

trabalho desenvolvido pelo grupo, e desempenho do cargo, no âmbito da 

avaliação interna. 

 

Secção VIII – Direção de Turma 
 

Artigo 47 – Organização das atividades da turma 

1. A organização, o acompanhamento e a avaliação das atividades a desenvolver 

com os alunos e a articulação entre a escola e as famílias é assegurada: 

a) Pelos educadores titulares de grupo, na educação pré-escolar, em 

colaboração com os professores das atividades de animação e apoio à 

família; 

b) Pelos professores titulares de turma, no 1.º ciclo do ensino básico, em 

colaboração com os docentes das atividades de enriquecimento curricular; 

c) Pelo conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino 

secundário. 

2. Para acompanhamento e avaliação das atividades a desenvolver com cada grupo 

de alunos serão elaborados planos de trabalho por turma explicando estratégias 

de diferenciação pedagógica e de adequação curricular, visando promover mais e 

melhores aprendizagens, como a seguir se discrimina:  

a) No início do ano letivo, o docente titular/diretor de turma/grupo caracteriza o 

perfil psicológico, familiar e social do seu grupo de alunos; 

b) Tendo cada professor realizado um diagnóstico das várias competências 

evidenciadas pelos alunos, procede-se à elaboração do plano de 

turma/grupo, a realizar, no início do ano letivo, pelo conselho de turma ou 

grupo de docentes da turma; 



c) Ao longo do ano letivo, o conselho de turma ou os docentes da turma 

reformulam as estratégias contidas no plano de turma/grupo de acordo com 

as dificuldades/potencialidades, atitudes e valores do grupo, reforçando a 

articulação escola-família. 

Artigo 48 – Diretor de turma/Professor titular de grupo/turma 

1. Na educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, a coordenação das 

atividades do grupo/turma bem como dos conselhos de turma é realizada pelo 

docente titular de grupo/turma. 

2. Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, a coordenação das 

atividades do conselho de turma é realizada pelo diretor de turma, o qual é 

designado pelo diretor, de entre os professores da turma, tendo em conta o seu 

perfil, a sua competência pedagógica e capacidade de relacionamento 

interpessoal. 

3. O diretor de turma e o docente titular da grupo/turma enquanto coordenadores do 

plano de grupo/turma são particularmente responsáveis pela adoção de medidas 

tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à promoção de um bom 

ambiente educativo, competindo-lhe articular a intervenção dos professores da 

grupo/turma, incluindo, no 1.º ciclo do ensino básico e educação pré-escolar, os 

professores de educação especial e apoio educativo, os professores das 

atividades de enriquecimento curricular e apoio à família e dos pais e 

encarregados de educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e 

resolver problemas comportamentais ou de aprendizagem.  

4. Cada professor só deve ser diretor de uma turma, sendo garantida, sempre que 

possível a continuidade do cargo. 

5. São competências dos diretores de turma/professores titulares de 

turma/educadores: 

a) Assegurar a articulação entre os professores da turma, os alunos e os pais e 

encarregados de educação; 

b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores 

e alunos; 



c) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de 

atividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta 

do grupo e à especificidade de cada aluno; 

d) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação 

promovendo a sua participação; 

e) Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter 

globalizante e integrador; 

f) Coordenar o Plano de Turma; 

g) Fazer eleger, na primeira oportunidade, o delegado e subdelegado de turma 

e os representantes dos pais e encarregados de educação da turma; 

h) Desenvolver ações que promovam e facilitem a correta integração dos alunos 

na vida escolar; 

i) Garantir aos professores da turma a existência de meios e documentos de 

trabalho e a orientação necessária ao desempenho das atividades próprias 

da ação educativa; 

j) Aperfeiçoar estratégias pedagógicas com vista ao sucesso dos alunos; 

k) Partilhar boas práticas de integração e desenvolvimento dos alunos; 

l) Garantir uma informação atualizada junto dos pais e encarregados de 

educação acerca da integração dos alunos na comunidade escolar, do 

aproveitamento escolar, das faltas e das atividades escolares; 

m) Convocar por escrito, com a antecedência mínima de 48 horas, o aluno 

delegado de turma e os representantes dos encarregados de educação para 

a reunião do conselho de turma; 

n) Presidir às reuniões de conselho de turma; 

o) Apreciar as justificações de faltas apresentadas pelo encarregado de 

educação, aceitando-as ou não, de acordo com critérios coerentes de 

exigência, sem excluir a compreensão de situações excecionais; 

p) Promover junto do conselho de turma a realização de ações conducentes à 

concretização do projeto educativo do agrupamento, numa perspetiva de 



envolvimento dos pais e encarregados de educação e de abertura à 

comunidade; 

q) Assegurar a adoção de estratégias de diferenciação pedagógica, bem como 

a criação de condições para a realização de atividades interdisciplinares; 

r) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto 

dos professores da turma a informação necessária à adequada orientação 

educativa; 

s) Apreciar ocorrências de indisciplina, assegurando a participação dos alunos, 

professores, pais e encarregados de educação na aplicação de medidas 

educativas decorrentes da apreciação das mesmas situações; 

t) Coordenar a elaboração dos planos de atividades de acompanhamento 

pedagógico orientados para a turma ou individualizados, com medidas 

adequadas à resolução das dificuldades dos alunos, decorrente da avaliação 

sumativa e manter informado o encarregado de educação; 

u)  Convocar reuniões com os encarregados de educação no início do ano letivo 

e no final/início de cada período e sempre que necessário. Nestas reuniões é 

feita a apreciação individual dos alunos e respetivas estratégias pedagógicas 

e de remediação, de forma a obter, quando necessário, o compromisso dos 

pais e encarregados de educação para a sua concretização; 

v)  Elaborar e atualizar o processo individual do aluno, facultando a sua consulta 

ao aluno, professores da turma, pais e encarregados de educação; 

w)  Propor, na sequência da decisão do conselho de turma, medidas de apoio 

educativo adequadas e proceder à respetiva avaliação; 

x)  Conhecer, divulgar e fazer cumprir este regulamento interno; 

Artigo 49 – Composição dos conselhos de turma 

1. Na educação pré-escolar, o conselho de turma é constituído pelo educador titular 

de grupo e os professores das atividades de animação e apoio à família. 

2. No 1.º ciclo do ensino básico, é formado pelo professor titular de turma, os 

docentes de inglês curricular, o professor de educação moral e religiosa e os 



docentes de apoio educativo, bem como um representante dos docentes das 

atividades de enriquecimento curricular. 

3. Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, o conselho de turma 

é constituído pelos seguintes elementos: 

a) Diretor de turma; 

b) Professores da turma; 

c) Delegado de turma ou, na sua impossibilidade, subdelegado de turma; 

d) Dois representantes dos pais ou encarregados de educação da turma; 

e) Representante dos serviços de psicologia e orientação e professor dos 

serviços especializados de apoio educativo, quando estiverem em apreciação 

situações relativas a alunos com necessidades educativas especiais, ou nos 

casos em que o diretor de turma considere necessária a presença desse 

representante. 

Artigo 50 – Conselhos de turma de carácter geral 

1. O conselho de turma reúne-se sempre que um motivo de natureza pedagógica o 

justifique. 

2. Na reunião participam os professores da turma, o delegado de turma e os 

representantes dos pais e encarregados de educação, sob a presidência do diretor 

de turma. 

Artigo 51 – Conselhos de turma de avaliação 

1. A avaliação do aproveitamento escolar é da responsabilidade do agrupamento e 

tem carácter predominantemente formativo e contínuo. Esta avaliação é 

formalizada a nível do conselho de turma e traduz-se numa escala em valores, 

níveis e menções qualitativas. 

2. A avaliação do aproveitamento escolar deve assumir um carácter global, não 

podendo a avaliação de uma disciplina ser considerada fora do contexto das 

restantes frequentadas pelo aluno. 

3. O professor de cada disciplina é apenas portador de uma informação sobre o 

aproveitamento de cada aluno e de uma proposta de classificação. A decisão final, 



quanto à classificação a atribuir, é da competência do conselho de turma e deverá 

resultar do consenso dos professores que o integram. 

4. Sendo impossível, pelo diálogo, chegar ao consenso, será considerada a opinião 

da maioria dos membros do conselho de turma, não esquecendo a especial 

responsabilidade do diretor de turma pela garantia da natureza globalizante e 

integrante da avaliação. 

5. Em qualquer dos momentos de avaliação, as decisões do conselho de turma serão 

ratificadas pela diretora do agrupamento, que poderá determinar a repetição da 

reunião sempre que tal o justifique por vício de forma. Se, mesmo assim, a decisão 

tomada continuar a não merecer a concordância da diretora, esta submetê-la-á à 

apreciação do conselho pedagógico, cujo parecer deverá ser respeitado.  

Artigo 52 – Regime de funcionamento dos conselhos de turma 

O regime de convocação e funcionamento dos conselhos de turma de carácter 

geral, bem como dos conselhos de turma de avaliação encontra-se regulado em 

regimento interno próprio (Anexo 5). 

 

Secção IX – Coordenação de Diretores de Turma 

 

Artigo 53 – Definição 

1. A coordenação de diretores de turma destina-se a articular e harmonizar as 

atividades desenvolvidas pelas turmas do mesmo ciclo de escolaridade. 

2. A coordenação referida no número anterior é realizada na educação pré-escolar 

e no 1.º ciclo pelo conselho de departamento e no 2.º e 3.º ciclos e ensino 

secundário pelo conselho de diretores de turma. 

3. Considerando a dimensão do agrupamento e as suas exigências organizacionais, 

a coordenação e articulação dos planos de trabalho das diferentes turmas realizar-

se-á por ciclo, a diretora nomeia os seguintes coordenadores: 

a) Um coordenador de departamento da educação pré-escolar; 

b) Um coordenador de departamento do 1.º ciclo; 

c) Um coordenador de diretores de turma do 2.º ciclo; 



d) Um coordenador de diretores de turma do 3.º ciclo; 

e) Um coordenador de diretores de turma do ensino secundário. 

f) Um coordenador dos cursos profissionais 

4. No conselho de departamento da educação pré-escolar, participa o coordenador, 

todos os educadores, podendo ainda ser convocados os docentes da educação 

especial, intervenção precoce e os professores da componente de animação e 

apoio à família. 

5. No conselho de departamento do 1.º ciclo do ensino básico, participa o 

coordenador, todos os professores titulares de turma e de apoio educativo, 

podendo ainda ser convocados os docentes da educação especial e os 

professores das atividades de enriquecimento curricular. 

6. Nos conselhos de diretores de turma, participam todos os diretores de turma do 

respetivo nível de ensino. 

7. O mandato dos coordenadores vigora durante um período de 4 anos e coincide 

com o mandato do diretor. 

Artigo 54 – Competências do conselho de diretores de turma 

1. Entre outras competências definidas na lei e nos respetivos regimentos, a este 

órgão compete: 

a) Planificar as atividades e projetos a desenvolver anualmente, de acordo com 

as orientações do conselho pedagógico; 

b) Articular entre as diversas turmas e departamentos o desenvolvimento de 

conteúdos programáticos e objetivos de aprendizagem; 

c) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços 

especializados de apoio educativo na gestão adequada de recursos e na 

adoção de medidas pedagógicas conducentes ao sucesso; 

d) Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares das turmas; 

e) Identificar necessidades de formação; 

f) Conceber e desencadear mecanismos de formação interna aos seus 

membros, mediante proposta a apresentar ao conselho pedagógico. 



Artigo 55 – Regime de funcionamento 

O regime de convocação e funcionamento do conselho de diretores de turma 

encontra-se regulado em regimento interno próprio (Anexo 5). 

 

Secção X – Direção de Instalações 

 

Artigo 56 – Diretor de instalações 

1. Nos grupos disciplinares que possuem instalações e equipamentos específicos, 

existe um diretor de instalações que é designado pelo diretor. 

2. Ao diretor de instalações compete: 

a) Sugerir a aquisição de materiais que considera pertinentes para o 

funcionamento da instalação; 

b) Zelar para que os equipamentos estejam sempre operacionais; 

c) Comunicar ao diretor de escola a impossibilidade de resolver anomalias de 

equipamentos; 

d) Providenciar o material necessário ao desenvolvimento das atividades letivas; 

e) Informar os professores do grupo disciplinar dos equipamentos/materiais 

disponíveis de apoio à atividade letiva; 

f) Realizar, no final do ano letivo, o inventário do material existente e apoiar os 

serviços administrativos na análise da depreciação dos bens existentes; 

g) Supervisionar a manutenção do equipamento e instalações afetas ao grupo; 

h) Montar e instalar equipamento necessário; 

i) Procurar responsáveis por eventuais situações anómalas ocorridas; 

j) Afixar, nas instalações que lhe foram atribuídas, o regulamento de segurança 

e utilização das mesmas e dos equipamentos e materiais neles existentes; 

k) Analisar legislação em vigor; 

l) Cumprir o regulamento interno do agrupamento; 

m) Apresentar propostas de alteração/aperfeiçoamento aos regulamentos das 

instalações. 

3. Como instalações próprias em relação às quais deverá haver o cargo de diretor, 

são definidas as seguintes: 

a) Instalações desportivas; 



b) Salas de informática; 

c) Salas de físico-química; 

d) Salas de ciências naturais; 

e) Salas de biologia; 

f) Audiovisuais; 

g) Salas de educação visual e educação tecnológica. 

4. Estas instalações específicas são esporadicamente utilizadas como sala de aula 

normal em situações de necessidade excecional. 

5. As instalações específicas, referidas no ponto 2, regem-se por regulamento 

individual próprio (Anexo 6). 

 


