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Introdução  

O presente Regimento do Conselho dos 

Diretores de Turma regula-se pelo estipulado no 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, mais o 

consignado no Regulamento Interno do 

Agrupamento, sem prejuízo de disposições 

posteriores, e estabelece as regras de 

funcionamento/organização deste conselho. 

 

Artigo 1.º 

Definição 

1. O Conselho de Diretores de Turma é o órgão 
responsável pela organização, acompanhamento e 
avaliação das atividades desenvolvidas pelos 
Diretores de Turma no âmbito dos projetos anuais 
por eles desenvolvidos. 

 
2. Para coordenar as atividades dos diretores de 
turma de cada ciclo de estudos, são designados 
cinco coordenadores de diretores de turma:  
a) O coordenador de diretores de turma do 2.º 
ciclo;  
b) O coordenador de diretores de turma do 3.º 
ciclo;  
c) O coordenador de diretores de turma do ensino 
secundário;  

d) O coordenador de diretores de turma dos 
cursos da oferta formativa.  
e) O coordenador do departamento de educação 
especial;  

 

Artigo 2.º 

Composição 

 

1. O Conselho dos Diretores de Turma é 

constituído pelos Diretores de Turma do 

Agrupamento de cada nível de ensino e terá a 

participação do Coordenador da Educação 

Especial e da Psicóloga, sempre que necessário. 

 

Artigo 3.º 

Funcionamento 

1. O Conselho de Diretores de Turma reunirá 
ordinariamente uma vez por período e 
extraordinariamente, sempre que necessário.  

2. As reuniões são convocadas pelo diretor ou 

pelo coordenador dos diretores de turma; a 

convocatória será afixada na sala de professores 

com 48 horas de antecedência. 

3. Caso não haja quórum (50% + 1), a reunião 

realizar-se-á 48 horas depois, com os elementos 

presentes. 

4. Das reuniões serão lavradas atas, em 

documento próprio, cujo secretário será sorteado 

entre os diretores de turma presentes. 

5. As faltas dadas às reuniões do Conselho dos 

Diretores de Turma serão comunicadas aos 

Serviços de Administração Escolar nas 24 horas 

subsequentes à reunião, correspondendo a 2 

tempos letivos. 

6. A votação deverá ser aplicada quando a 

situação o exigir ou quando não se verifique 

consenso, entre os membros participantes, 

quanto às propostas apresentadas. Quando 

aplicado o regime de votação, a deliberação será 

tomada por maioria absoluta (50% + 1), não sendo 

permitida a abstenção aos membros presentes e 
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tendo os ausentes que acatar todas as decisões 

tomadas. 

Artigo 4.º 

Coordenadores 

1. Os Coordenadores dos Conselhos de Diretores 
de Turma são docentes nomeados pelo diretor 
entre os diretores de turma de cada ciclo 
considerando a sua experiência como 
coordenador de diretores de turma, como diretor 
de turma ou como dinamizador de relevantes 
projetos educativos, bem como o seu perfil 
pessoal.  
 
2. O coordenador de diretores de turma dos 
cursos das outras ofertas formativas é nomeado 
por despacho do diretor, entre os diretores de 
turma que desempenham a função nesses cursos.  

 
3. O coordenador dos cursos de oferta formativa 
poderá solicitar ao diretor a nomeação de um 
assessor para as diferentes modalidades de 
formação existentes na escola.  

 
4. O mandato terá a duração de quatro anos, 
terminando com o mandato do diretor.  

 
5. O coordenador será substituído no exercício do 

cargo se, entretanto, perder a qualidade que 

permitiu a sua designação; apresentar pedido 

fundamentado nesse sentido ou se o conselho 

pedagógico apresentar requerimento 

fundamentado para a sua substituição. O 

substituto completará o mandato.  

6. Na impossibilidade do Coordenador dos 

Diretores de Turma estar presente, a reunião será 

presidida pelo Diretor ou por um elemento do 

Conselho de Diretores de Turma em que este 

delegue. 

7. Os coordenadores beneficiam de uma afetação 
de 3 horas da componente não letiva, se o 
número de turmas for inferior ou igual a 10, e de 4 
horas se for superior, sempre que possível. 

 

 

 

Artigo 5.º 

Competências 

1. A coordenação pedagógica de cada ano, ciclo 

ou curso. 

2. Representar os Diretores de Turma no Conselho 
Pedagógico servindo de elo de ligação entre este 
órgão e o Conselho de Diretores de Turma. 

 
3. Propor e planificar formas de atuação dos 
diretores de turma junto dos pais e encarregados 
de educação. 

4. Promover e dirigir as reuniões ordinárias e 
extraordinárias dos conselhos dos diretores de 
turma. 

5. Promover e supervisionar a uniformidade dos 
procedimentos. 

 
6. Prestar colaboração aos diretores de turma, nas 
suas tarefas, de acordo com a lei em vigor. 

 
7. Colaborar com o Conselho Pedagógico, 
apresentando propostas para a elaboração do 
Projeto Educativo. 
 

8. Criar momentos de reflexão conjunta e 
incentivar o trabalho de equipa, em torno das 
práticas de ensino. 
 

9. Solicitar os serviços de ação social escolar para 
os alunos de fracos recursos económicos. 
 

10. Garantir a divulgação do Regulamento Interno 
pelos diretores de turma aos alunos no que 
respeita aos direitos e deveres. 
 

12. Sempre que possível colaborar em atividades 
que favoreçam a inter-relação da escola com a 
comunidade. 
 

13. Colaborar na inventariação das necessidades 
em equipamento e material didático. 
 

14. Planificar as atividades e projetos a 
desenvolver anualmente, de acordo com as 
orientações do Conselho Pedagógico. 
 

15. 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. 
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16. Identificar necessidades de formação no 
âmbito da direção de turma e sempre que possível 
promover formação de apoio aos diretores de 
turma do Agrupamento para o desempenho das 
suas funções. 
 

 

Artigo 6.º 

Competências acrescidas aos DTs dos cursos de 

oferta formativa 

 
1. Supervisionar o funcionamento dos cursos e 
assegurar a sua coordenação e gestão pedagógica;  

 
2. Reunir com o coordenador da oferta educativa 
e/ou assessores das diferentes modalidades de 
formação existentes no AEVA, sempre que 
necessário;  

 
3. Validar toda a documentação relativa à 
avaliação dos alunos, nomeadamente registos 
biográficos e termos;  

 
4. Disponibilizar a informação necessária ao 
acompanhamento, monitorização e avaliação 
externa quando solicitada;  

 
5. Elaborar o relatório final de avaliação do 
funcionamento dos cursos;  

 
6. Informar o coordenador da oferta educativa 

sobre o decorrer da formação nos cursos. 

 

 

 

Artigo 7.º 

Disposições Finais 

1. Nos casos omissos recorrer-se-á ao 

Regulamento Interno do agrupamento e à Lei 

geral. 

2. O regimento entra em vigor imediatamente 

após a sua aprovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


