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Secção I 
Composição, Competências e Atribuições 

 
Artigo 1.º 

Composição 
O Departamento Curricular é composto por 

todos os Professores abrangidos pelas disciplinas 
e Áreas Disciplinares afins. 
 

Artigo 2.º 
Competências 

1. Compete ao Coordenador do 
Departamento Curricular Promover a troca 
de experiências e a cooperação entre as 
diferentes Áreas Disciplinares do 
Departamento e entre os Departamentos. 

2. Dar a conhecer aos membros do 
Departamento as informações, decisões e 
recomendações do Conselho Pedagógico, 
através do email. 

3. Assegurar a articulação entre o 
Departamento e as restantes estruturas de 
orientação educativa, nomeadamente na 
análise e desenvolvimento de medidas de 
orientação pedagógica. 

4. Apresentar ao Conselho Pedagógico 
propostas do Departamento. 

5. Assegurar a participação do 
Departamento na elaboração, 
desenvolvimento e avaliação do Projeto 
Educativo da Escola, bem como do Plano 
Anual de Atividades e do Regulamento 
Interno do Agrupamento. 

6. Assegurar a coordenação das orientações 
curriculares e dos programas de estudo, 
promovendo a adequação dos seus objetivos 
e conteúdos à situação concreta do 
Agrupamento. 

7. Promover a articulação com outras 
estruturas ou serviços do Agrupamento, 
tendo em vista o desenvolvimento de 
estratégias de diferenciação pedagógica. 

8. Propor ao Conselho Pedagógico o 
desenvolvimento de componentes 
curriculares locais e a adoção de medidas 
destinadas a melhorar as aprendizagens dos 
alunos. 

9. Cooperar na elaboração, desenvolvimento 
e avaliação dos instrumentos de autonomia 
do Agrupamento. 
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10. Promover a realização de atividades de 
investigação, reflexão e de estudo, visando a 
melhoria da qualidade das práticas 
educativas. 

11. Colaborar com outros intervenientes na 
avaliação de desempenho do pessoal 
docente. 

12. Estimular a cooperação com outras 
escolas da região no que se refere à partilha 
de recursos e à dinamização de projetos de 
inovação pedagógica. 

13. Promover a articulação entre a formação 
inicial dos Professores e o trabalho 
desenvolvido pelos Professores do 
Departamento. 

14. Colaborar com as estruturas de formação 
contínua na identificação das necessidades 
de formação dos Professores do 
Departamento. 

15. Promover medidas de planificação e 
avaliação das atividades do Departamento. 

16. Manter o dossiê, em formato digital ou 
papel, devidamente organizado com todas as 
atividades do Departamento, bem como a 
legislação e/ou orientações gerais e/ou 
específicas do Departamento. 

17. Manter o registo de atas atualizado. 
18. Convocar e presidir às reuniões ordinárias 

e extraordinárias do Departamento. 
19. Registar as presenças e as faltas às 

reuniões do Departamento e fazer a 
comunicação das faltas nos Serviços 
Administrativos no final da reunião, ou no dia 
útil imediato ao da sua realização através da 
entrega da folha de presenças. 

20. Dar parecer sobre os assuntos do âmbito 
pedagógico específico do seu Departamento, 
sempre que o mesmo lhe seja solicitado pelo 
Diretor. 

21. Divulgar, pelos meios que considere mais 
expeditos, toda a informação e 
correspondência pertinente, respeitante ao 
Departamento. 

22. Apresentar ao Diretor um relatório anual 
do trabalho desenvolvido. 

 
Artigo 3.º 

Dossiê 
1. Devem existir um dossiê por Departamento e 
um dossiê comum aos departamentos. 
2. Do dossiê do Departamento deve constar: 

A. Em formato digital (arquivado zona 
partilhada – zona Z e compilado no final do ano 
para CD): 

a) Horários dos Professores. 
b) Atas das reuniões. 
c) Planificações gerais. 
d) Relatório das atividades desenvolvidas 

pelas Áreas Disciplinares do 
Departamento. 

e) Relação dos livros adotados. 
f) Critérios Específicos de Avaliação. 
g) Análise da avaliação. 

 
B. Em formato de papel: 
a) Convocatórias das reuniões. 
b) Registo de presenças nas reuniões. 

3. Do dossiê comum aos Departamentos deve 
constar: 

a) Legislação atualizada. 
b) Projeto Educativo. 
c) Regulamento Interno do Agrupamento. 
d) Regimento dos Departamentos. 
e) Plano Anual de Atividades. 
f) Plano Plurianual de Atividades. 
g) Avaliação das atividades inscritas no Plano 

Anual e Plano Plurianual das Atividades. 
h) Plano de Formação do Agrupamento do 

Pessoal Docente. 
i) Critérios Gerais de Avaliação do 

Agrupamento. 
Este dossiê é elaborado na direção e 
arquivado no gabinete de trabalho. 

 
Artigo 4.º 

Atribuições 
São atribuições do Departamento Curricular: 
1. Articular 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 aprovado pelo 
Conselho Geral. 

2. Analisar a conveniência do agrupamento 
flexível de cargas horárias semanais para as 
diferentes disciplinas. 

3. Desenvolver, em conjugação com os Serviços 
de Psicologia e Orientação e os Diretores de 
Turma, medidas nos domínios da orientação, 
acompanhamento e avaliação dos alunos, 
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visando contribuir para o seu sucesso 
educativo. 

4. Colaborar com os Diretores de Turma na 
elaboração de programas específicos 
integrados nas atividades e medidas de apoio 
educativo estabelecidos no contexto do 
sistema de avaliação dos alunos. 

5. Desenvolver e apoiar projetos educativos de 
âmbito local e regional, numa perspetiva de 
investigação‐ação, de acordo com os recursos 
do Agrupamento ou através da colaboração 
com outras escolas e entidades. 

6. Colaborar com o Conselho Pedagógico na 
conceção de programas e na apreciação de 
projetos. 

7. Propor ao Conselho Pedagógico Critérios 
Gerais e Específicos de Avaliação dos alunos 
com vista à sua aplicação geral ou nas 
disciplinas que integram o Departamento. 

8. 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. 

9. Propor critérios para a atribuição de serviço 
docente. 

10. Propor a atribuição do cargo de Gestor de 
Instalações de acordo com o perfil 
estabelecido. 

11. Elaborar e avaliar o Plano Anual e Plano 
Plurianual das Atividades do Departamento, 
tendo em vista a concretização do Projeto 
Educativo do Agrupamento. 

12. Identificar necessidades de formação dos 
docentes. 

 

Secção II 
Eleição e mandato do  

Coordenador de Departamento 
 

Artigo 5.º 
Eleição 

O Coordenador de Departamento é eleito pelo 
respetivo Departamento, de entre uma lista de 
três docentes, propostos pelo Diretor para o 
exercício do cargo. 

 
 
 
 
 

Artigo 6.º 
Mandato 

O mandato do Coordenador do Departamento 
tem a duração de quatro anos e cessa com o 
mandato do Diretor. 
 

Artigo 7.º 
Exoneração 

O Coordenador do Departamento pode ser 
exonerado a todo o tempo por despacho 
fundamentado do Diretor, após consulta ao 
respetivo Departamento. 

 
Artigo 8.º 

Substituição 
No caso de ausência do titular deste cargo, igual 
ou superior a trinta dias, o mesmo dever ser 
substituído pelo segundo elemento mais votado, 
na primeira eleição. Este ocupa o cargo durante o 
período de ausência do titular. 

 
Secção III 

Reuniões do Departamento 
 

Artigo 9.º 
Periodicidade 

O Departamento reúne ordinariamente 2 vezes 
por ano e extraordinariamente sempre que seja 
convocado pelo respetivo Coordenador, por sua 
iniciativa, por requerimento de um terço dos seus 
membros ou pelo Diretor. 
 

Artigo 10.º 
Elementos 

A reunião pode realizar‐se apenas com os 
Coordenadores das Áreas Disciplinares, por razões 
de praticabilidade. 
 

Artigo 11.º 
Convocatória 

    As reuniões são convocadas com, pelo menos, 
48 horas de antecedência, por email. 
 

Artigo 12.º 
Quórum 

As reuniões só funcionarão com a presença de, 
pelo menos, cinquenta por cento dos seus 
membros. 
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Artigo 13.º 
Ausência de quórum 

Caso não se verifique esta circunstância, os 
Professores presentes aguardam trinta minutos. 
Findo este tempo, será lavrada ata da ocorrência 
e marcada nova reunião com a brevidade possível. 
 

Artigo 14.º 
Duração 

A duração das reuniões não deverá exceder as 
duas horas. 
 

Artigo 15.º 
Deliberações 

As deliberações, serão tomadas por maioria 
simples dos votos. 
 

Artigo 16.º 
Votações 

As votações realizar-se-ão por braço levantado, 
ou por outra forma a deliberar pelo 
Departamento, não havendo abstenção. 
 

Artigo 17.º 
Caso de empate 

O Coordenador terá voto de qualidade em caso 
de empate. 
 

Artigo 18.º 
Atas 

Das reuniões serão lavradas atas, numeradas 
por ano letivo, sendo admitidas declarações de 
voto. 
 

Artigo 19.º 
Aprovação 

 A ata será enviada pelo Secretário a todos os 
elementos do Departamento, via correio 
eletrónico, dispensando a sua leitura na reunião 
seguinte, onde se procederá à sua aprovação. 
 

Artigo 20.º 
Ata última reunião 

A ata da última reunião do ano letivo é lida e 
aprovada no final da reunião. 

 
 
 
 
 

 

Secção IV 
Disposições Finais e Transitórias 

 
Artigo 21.º 

Entrada em vigor 
O Regimento entra em vigor logo após a sua 

aprovação. 
 

Artigo 22.º 
Revisão 

O Regimento poderá ser revisto por iniciativa do 
Coordenador ou de um terço dos Docentes do 
Departamento. Contudo, a revisão proposta 
deverá ser aprovada por dois terços dos 
elementos, sendo, de seguida, submetida à 
aprovação do Conselho Pedagógico e, 
posteriormente, do Conselho Geral. 
 

Artigo 23.º 
Omissões 

Os casos omissos serão regulados nos termos da 
Lei em vigor. 

 

Secção V 
Eleição e Competências do Coordenador da 

Área Disciplinar 
 

Artigo 24.º 
Eleição 

1. O Coordenador de Área Disciplinar (CAD) é 
eleito pelos Professores da Área Disciplinar, 
por maioria simples. 

2. Haverá um CAD por disciplina agregando os 
2.º e 3.º ciclos. 

3. O CAD beneficiará, para desempenho do 
cargo, de redução da componente não letiva, 
de acordo com a legislação em vigor, desde 
que coordene no mínimo 3 elementos. 

 
 

Artigo 25.º 
Duração do mandato 

O Coordenador é eleito por um período de dois 
anos letivos, não podendo exercer o cargo mais 
do que dois mandatos consecutivos. 
 

Artigo 26.º 
Altura da eleição 

A eleição será feita, em tempo útil, de forma a 
assegurar com eficiência o início do ano letivo 
seguinte. 
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Artigo 27.º 
Cessão de mandato 

O seu mandato pode cessar: 
1. por decisão do Diretor, ouvido o Conselho 
Pedagógico; 
2. a pedido do interessado;  
3. sob proposta fundamentada de, pelo menos, 
dois terços dos Professores da  Área Disciplinar. 
 

Artigo 28.º 
Substituição 

No caso de ausência do titular deste cargo, igual 
ou superior a trinta dias, o mesmo dever ser 
substituído pelo segundo elemento mais votado, 
na primeira eleição. Este ocupa o cargo durante o 
período de ausência do titular. 
 

Artigo 29.º 
Competências 

Compete ao Coordenador de Área Disciplinar: 
1. Convocar as reuniões com, pelo menos, 

48 horas de antecedência, por email . 
2. Presidir às reuniões, declarar a sua 

abertura, suspensão, encerramento e dirigir 
os trabalhos. 

3. Registar as presenças e as faltas às 
reuniões da Área Disciplinar e fazer a 
comunicação das mesmas aos Serviços 
Administrativos no final da reunião, ou no dia 
útil imediato ao da sua realização. 

4. Assegurar a ordem dos trabalhos e regular 
a comunicação entre os Professores. 

5. Dar conhecimento, em tempo útil, de 
todas as informações e/ ou documentação 
importante para o funcionamento eficaz da 
Área Disciplinar. 

6. Pôr à discussão e votação as propostas 
menos consensuais. 

7. Dar seguimento a todas as iniciativas 
delineadas nas Áreas Disciplinares. 

8. Convocar eleições para escolher o 
Coordenador da Área Disciplinar.  

9. Colaborar com as estruturas de formação 
contínua na identificação das necessidades 
de formação dos Professores da Área 
Disciplinar. 

10. Promover medidas de planificação e 
avaliação das atividades da Área Disciplinar. 

11. Promover a rentabilização dos recursos 
humanos e materiais. 

12. Dinamizar inovações pedagógico-culturais 
e projetos interdisciplinares. 

13. Coordenar as atividades propostas pelos 
Professores da Área Disciplinar de acordo 
com o Projeto Educativo do Agrupamento. 

14. Promover a avaliação das atividades da 
sua Área Disciplinar inscritas no Plano Anual 
e Plano Plurianual de Atividades. 

15. Providenciar para que as atividades a 
desenvolver pela Área Disciplinar sejam 
apresentadas até ao início do ano letivo. 

16. Orientar e coordenar a atuação 
pedagógica dos Professores da Área 
Disciplinar. 

17. Promover a troca de experiências e a 
cooperação entre os Professores da Área 
Disciplinar. 

18. Manter contacto regular com o 
Coordenador de Departamento Curricular 
tendo em vista a troca de informações 
relativas à planificação, execução e avaliação 
das atividades letivas e não letivas. 

19. Propor, ouvido o grupo, a aquisição de 
recursos pedagógicos e didáticos, no âmbito 
da sua Área Disciplinar. 

20. Organizar, de forma funcional, e manter 
atualizado o dossiê da Área Disciplinar de que 
é responsável, contendo os documentos 
referidos no Art.º 6 do Capítulo V, em 
formato digital ou papel. 

21. Apresentar ao Coordenador de 
Departamento um relatório anual do 
trabalho desenvolvido. 

 
Artigo 30.º 

Dossiê de Área Disciplinar 
 Do dossiê devem constar: 

1. Convocatórias e atas das reuniões. 
2. Planificações específicas, à exceção dos 

Cursos Profissionais, Vocacionais, CEF e 
EFA, com arquivo em dossiê técnico-
pedagógico específico. 

3. Matrizes, critérios de correção, Exames de 
Equivalência à Frequência e Provas 
Equivalentes a Exame Nacional. 

4. Instrumentos de avaliação. 
5. Critérios de avaliação definidos na Área 

Disciplinar. 
6. Materiais pedagógicos elaborados ou 

outros documentos considerados 
relevantes. 
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7. Análise dos resultados dos alunos e reflexão 
da Área Disciplinar. 

8. Inventário. 
9. Correspondência. 

 
Artigo 31.º 

Substituição 
1. Nos casos de ausência, falta ou impedimento 
do representante de Área Disciplinar, a sua 
substituição cabe ao docente designado pelo 
Diretor para essa função.  
2. Caso o representante esteja impedido de 
exercer funções por um período igual ou superior 
a trinta dias, o seu substituto tem direito ao 
mesmo tempo de redução enquanto durar o 
impedimento do representante. 
 

Secção VI 
Disposições Finais e Transitórias 

 
Artigo 32.º 

Entrada em vigor 
     O Regimento entra em vigor logo após a sua 
aprovação. 
 

Artigo 33.º 
Revisão 

     O Regimento poderá ser revisto por iniciativa 
do Coordenador ou de um terço dos Docentes da 
Área Disciplinar. Contudo, a revisão proposta 
deverá ser aprovada por dois terços dos 
elementos, sendo, de seguida, submetida à 
aprovação do Conselho Pedagógico, e 
posteriormente, do Conselho Geral. 
 

Artigo 34.º 
Omissões 

     Os casos omissos serão regulados nos termos 
da Lei em vigor. 


