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Introdução 
O presente regimento define o funcionamento 

do Conselho Pedagógico do Agrupamento de 
Escolas de Vagos. 
 

 

Secção I 
Disposições Introdutórias 

 
Artigo 1.º 
Definição 

O Conselho Pedagógico é o órgão de 
coordenação e orientação educativa da escola, 
nomeadamente nos domínios pedagógico-
didácticos, da orientação e acompanhamento dos 
alunos e da formação inicial e contínua do pessoal 
docente e não docente. 

Artigo 2.º 
Âmbito da aplicação 

O presente regimento define as regras de 
funcionamento do Conselho Pedagógico, a sua 
composição, bem como os direitos e os deveres 
dos seus membros. 

 
Artigo 3.º 

Composição 
Integram o Conselho Pedagógico todos os 

elementos previstos no ponto 1, do Art.º 28 do 
Regulamento Interno, respeitando o preceituado 
no Art.º 32 do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 
julho: 

a) Diretor que é, por inerência, Presidente do 
Conselho Pedagógico; 

b) Coordenadores dos Departamentos 
Curriculares; 

c) Coordenador dos Diretores de Turma do 2.º 
e 3.º Ciclos do Ensino Básico; 

d) Coordenador dos Diretores de Turma do 
Ensino Secundário;  

e) Coordenador da Oferta Formativa; 
f) Coordenadora de Projectos; 
g) Coordenador da Comissão de Avaliação 

Interna; 
h) Representante da Articulação da Ed. Pré-

Escolar 
i) Representante da Articulação da Curricular 

1.º Ciclo 
j) Representante dos Serviços de Psicologia e 

Orientação 
k) Coordenador dos Professores Bibliotecários 

 
Artigo 4.º 

Princípios orientadores 
A atividade do Conselho Pedagógico pauta-se 

pelos seguintes princípios orientadores: 
a) democraticidade e participação de todos 

os membros deste conselho; 
b) primado dos critérios de natureza 

pedagógica e didáctica sobre critérios de 
natureza administrativa; 

c) observância estrita, mas positivamente 
crítica, das normas emanadas dos órgãos de 
tutela, nos seus vários níveis hierárquicos; 

d) colaboração activa com as outras 
estruturas de orientação educativa da escola 
no sentido de assegurar o acompanhamento 
eficaz do percurso dos alunos; 

e) dignificação da profissão, em geral, e do 
bom nome da nossa escola, em particular, pela 
procura da optimização do desempenho da 
actividade educativa; 
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f)   transparência e diplomacia nas relações 
profissionais dentro do conselho e entre o 
conselho e outros órgãos da comunidade 
educativa. 

 
 

Secção II 
O Conselho Pedagógico 

 
Artigo 5.º 
Deveres 

Constituem deveres dos elementos do Conselho 
Pedagógico: 

a) Desempenhar conscienciosamente as 
competências atribuídas. 

b) Contribuir para a eficácia e prestígio dos 
trabalhos, com observância da lei e do 
Regulamento Interno. 

c) Comparecer às reuniões. 
d) Participar nas votações. 
e) Respeitar a dignidade deste Conselho e 

dos seus membros. 
 

Artigo 6.º 
Competências 

Compete ao Conselho Pedagógico: 
As competências definidas pelo artigo 33.º do 

Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho, e ainda: 
a) Supervisionar o cumprimento de 

programas curriculares e propor medidas que 
antecipem ou solucionem situações de 
incumprimento; 

     q) Analisar os resultados escolares dos alunos 
no final de cada período letivo e elaborar um 
conjunto de medidas tendo em vista a 
melhoria dos mesmos nos períodos seguintes; 
r) Acompanhar e avaliar periodicamente a 
execução do plano anual e do plano plurianual 
de atividades; 
s) Promover todas as ações necessárias ao 
desenvolvimento do projeto educativo; 
t) Aprovar clubes, projetos e atividades de 
enriquecimento curricular; 
u) Aprovar os projetos e atividades da 
componente de apoio à família na educação 
pré-escolar; 
v) Pronunciar-se sobre o estabelecimento de 
parcerias pedagógicas; 
x) Promover a articulação curricular entre 
ciclos; 
w) Definir os instrumentos e a terminologia a 
aplicar nos processos de avaliação dos alunos; 

x) Apreciar as razões de cada retenção repetida; 
z) Analisar as questões de caráter pedagógico 

que lhe forem apresentadas pela comunidade 
educativa; 

y) Participar, nos termos da lei, no processo de 
avaliação do desempenho do pessoal docente. 

 
 

Artigo 7.º 
Competências do Presidente 

As sessões serão presididas pelo Presidente do 
Conselho Pedagógico, a quem cabe: 

a) convocar as sessões ordinárias e 
extraordinárias fixando a respectiva ordem de 
trabalhos; 

b) abrir, suspender e encerrar as reuniões; 
c) dirigir os trabalhos e assegurar o 

cumprimento das leis e a regularidade das 
deliberações; 

d) marcar as faltas aos membros ausentes; 
e) admitir ou rejeitar as propostas, 

reclamações e requerimentos, verificada a sua 
regularidade regimental sem prejuízo do 
direito do recurso das decisões para o conselho 
no caso de rejeição; 

f)  conceder a palavra aos membros; 
g) limitar a duração das intervenções sempre 

que tal se torne necessário para o bom 
funcionamento dos trabalhos; 

h) dar conhecimento ao Conselho 
Pedagógico das informações, explicações e 
convites que lhe forem dirigidos 

i)   canalizar para os membros competentes 
todas as iniciativas do Conselho Pedagógico; 

j)   assegurar o cumprimento do regimento e 
das deliberações do Conselho; 

k) exercer os demais poderes que lhe sejam 
atribuídos pelo regimento, pelo Regulamento 
Interno e pela lei. 

 
 

Secção III 
Reuniões 

 
Artigo 8.º 

Convocatória 
1. As reuniões do Conselho Pedagógico serão 

convocadas por e-mail e colocadas no moodle.  
2. A convocatória para as reuniões ordinárias 

deve ser enviada com um mínimo de 48 horas de 
antecedência. 
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3. A convocatória para as reuniões 
extraordinárias deve ser enviada com um 
mínimo de 24 horas úteis de antecedência. 

4. A convocatória deve apresentar a ordem de 
trabalhos. 

 
Artigo 9.º 

Periodicidade 
1. O Conselho Pedagógico reúne-se 

ordinariamente uma vez por mês. 
2. O Conselho Pedagógico reúne-se de forma 

extraordinária sempre que seja convocado pelo 
respetivo presidente, por sua iniciativa, por 
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. 

 
Artigo 10.º 

Ordem de trabalhos 
1. A ordem de trabalhos deve ser 

apresentada, de forma tão clara e objetiva 
quanto possível. 

2. A ordem de trabalhos, das reuniões 
ordinárias, poderá ser acrescida de um ponto 
prévio, mediante proposta de qualquer membro 
do conselho, no início da reunião. 

3. A alteração à ordem de trabalhos referida 
no ponto anterior carece da aprovação da 
maioria dos membros presentes, exceptuando-
se o caso de assuntos para os quais o Diretor 
necessite de um parecer ou aprovação. 

 
Artigo 11.º 

Intervenção 
1. As intervenções dos vários membros do 

conselho na reunião será feita mediante pedido 
prévio da palavra. 

2. O uso da palavra respeitará a ordem de 
pedido, caso haja mais do que uma 
manifestação de interesse. 

 
Artigo 12.º 

Ata 
1. De todas as reuniões, em que sejam 

aprovadas deliberações, será elaborada, de 
imediato uma minuta, em formato digital, pelo  
secretário, a qual será posteriormente enviada, 
via correio eletrónico, para todos os elementos 
do Conselho e colocada no Moodle.  

2. Posteriormente o secretário elaborará a 
ata, a qual será enviada, via correio eletrónico, 
para todos os elementos do Conselho. 

3. A ata de uma reunião será submetida à 
aprovação na reunião subsequente àquela a que 
diz respeito. 

4. A ata será aprovada por voto favorável da 
maioria simples dos presentes. 

5. A numeração das atas iniciar-se-á todos os 
anos letivos pelo número um.  

6. Em tempo oportuno, a versão definitiva da 
ata deverá ser colocada na plataforma Moodle 
do Agrupamento, ficando, assim, disponível para 
toda os docentes e serviços de psicologia do 
Agrupamento. 

 
Artigo 13.º 

Secretário da reunião 
1. O secretário da reunião será um dos 

membros docentes, exercendo-se tal 
competência de uma forma rotativa entre todos 
os elementos, considerando a ordem da 
convocatória, que permanecerá inalterada 
durante todo o ano letivo. 

2. Se o membro a quem compete redigir a ata 
faltar à reunião, a competência passará para o 
nome seguinte, considerando a ordem referida 
no ponto anterior. 

3. O docente em falta na reunião em que 
devia ser secretário mantém a sua obrigação na 
primeira reunião em que estiver presente. 

 
Artigo 14.º 

Duração 
1. A reunião não deverá ultrapassar a duração 

de duas horas e trinta minutos. 
 

Artigo 15.º 
Registo de presença 

1. A presença de cada membro será 
confirmada mediante a aposição de rubrica em 
espaço apropriado. 
 

Artigo 16.º 
Substituição do Presidente 

2. O Presidente será substituído no seu 
impedimento pelo seu subdiretor. 

 
Artigo 17.º 

Quorum 
1.  O Conselho Pedagógico só pode deliberar 

quando esteja presente a maioria do número 
legal dos seus membros. 

2. Sempre que não esteja presente o número 
legal de membros será convocada nova reunião 
com o intervalo de pelo menos 24 horas. 
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3. Nas reuniões não efetuadas por falta de 
quorum haverá lugar à marcação de faltas e a 
elaboração da ata. 
 

Artigo 18.º 
Formas de votação 

As votações realizar-se-ão: 
1. por escrutínio secreto: 

a) quando se realiza qualquer eleição; 
b) quando esteja em causa a pessoa de 

qualquer membro do Conselho 
Pedagógico; 

c) quando seja o modo de votação pedida 
por qualquer membro. 

2. por votação de braço levantado nos 
restantes casos. 
 

Artigo 19.º 
Maioria exigível nas deliberações 

As deliberações são tomadas por maioria 
simples dos membros presentes na reunião. 
 

Artigo 20.º 
Empate na votação 

1. Em caso de empate na votação, o 
Presidente tem voto de qualidade, salvo se a 
votação se tiver efetuado por escrutínio secreto. 

2. Havendo empate por escrutínio secreto, 
proceder-se-á a nova votação e, se o empate se 
mantiver, adiar-se-á a deliberação para a 
reunião seguinte. Se, na primeira votação dessa 
reunião se mantiver o empate, proceder-se-á à 
votação nominal. 
 

Artigo 21.º 
Declaração de voto 

1. Serão admitidas declarações de voto orais 
ou escritas que deverão ser inscritas na acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 22.º 
Constituição de comissões 

1. O Conselho Pedagógico poderá constituir as 
comissões que entender para os fins que se 
enquadrem nas suas atribuições. 

2. A iniciativa da constituição de qualquer 
comissão pode partir de qualquer membro do 
Conselho Pedagógico. 

3. As comissões previstas no ponto 1 deste 
Artigo funcionarão de acordo com as regras que 
elas definirem, devendo informar o Conselho 
Pedagógico das atividades desenvolvidas. 

 
 

SECÇÃO IV 
Disposições finais 

 
Artigo 23.º 

Revisão do Regimento 
1. O presente Regimento é passível de 

alterações consideradas convenientes e 
aprovadas pela maioria de dois terços dos 
membros do conselho. 

2. As referidas alterações serão registadas em 
ata no momento da sua aprovação e darão 
origem a uma nova redação do Regimento no 
final do ano letivo. 

3. Não carecem de aprovação alterações que 
decorram de nova legislação ou que sejam 
determinadas pela alteração do Regulamento 
Interno. 

 
Artigo 24.º 

Vazios regulamentares 
Sempre que, sobre qualquer assunto, se 

verifique ausência de normas no presente 
Regimento, bem como em outros normativos em 
vigor, será soberana a decisão da reunião do 
conselho sobre esse assunto. 

 
 

Bibliografia 
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