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SECÇÃO I 
COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 
Artigo 1.º 

  O presente regimento fixa as normas de 

organização e de funcionamento do Grupo 

Disciplinar de Educação Visual e de Educação 

Tecnológica do 2º ciclo. 

 

Artigo 2.º 
  O Grupo Disciplinar é composto por todos os 

professores da disciplina de Educação Visual e de 

Educação Tecnológica do 2º ciclo. 

  São elementos do Grupo Disciplinar: 

- O Coordenador da Área Disciplinar 

- Os docentes do Grupo 

- Um Diretor de Instalações 

 

SECÇÃO II 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 3.º 

1. As disciplinas de EV e de ET do 2º ciclo 

funcionarão nas salas 7 e 8 (salas específicas e de 

arrecadação comum. 

2. Pelo facto de serem disciplinas eminentemente 

práticas e tendo necessidade de despender algum 

tempo na entrega e recolha dos materiais dos 

alunos (aproximadamente 20 minutos), a 

distribuição das cargas horárias semanais é um 

bloco de 90 minutos para cada disciplina, de 

forma a rentabilizar todo o tempo restante em 

tempo útil. 

3. O Grupo disciplinar de EV e ET, dada a atual 

organização curricular e a separação em duas 

disciplinas propõe a lecionação das mesmas, pelo 

mesmo docente na mesma turma e na mesma 

sala, facto imprescindível para o bom 

funcionamento da dinâmica das disciplinas. 
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4. Este forma de funcionamento é mais vantajosa 

para os alunos porque é facilitadora da: 

a) Relação inter - pessoal aluno/professor e 
vice-versa; 

b) Articulação pedagógica das atividades 
letivas nas duas disciplinas; 

c) Reutilização de materiais e recursos dos 
alunos nas duas disciplinas; 

d) Organização dos espaços e dos 
equipamentos em cada sala de aula. 

 

SECÇÃO III 
COMPETÊNCIAS DO GRUPO 

DISCIPLINAR 
 

Artigo 4.º 
1. Refletir sobre o programa das disciplinas, sua 

articulação vertical e horizontal e eventualmente 

destas com as de outros Departamentos, no que 

diz respeito a conteúdos, metodologias e formas 

de avaliação. 

2. Refletir sobre o papel das disciplinas no 

currículo global, tendo em vista as finalidades do 

ensino básico. 

3. Coordenar a planificação das atividades 

pedagógicas (curto, médio e longo prazo) e 

promover a troca de experiências e a cooperação 

entre todos os professores do grupo. 

4. Definir as competências essenciais e critérios de 

avaliação, respeitantes às disciplinas que 

constituem o Grupo. 

5. Elaborar as Matrizes e Provas de Equivalência à 

Frequência. 

6. Definir o processo e critérios de avaliação. 

7. Elaborar planos específicos de apoio aos alunos. 

8. Analisar e propor os manuais escolares a 

adotar. 

9. Fazer o levantamento das necessidades de 

materiais e equipamentos. 

10. Zelar pela conservação dos materiais e 

equipamentos. 

11. Fazer o levantamento das necessidades de 

formação dos elementos que integram o grupo. 

12. Promover a realização de atividades, a 

integrar no Plano Anual de Atividades, que 

assumam características interdisciplinares 

conteúdos, metodologias e formas de avaliação. 

 

SECÇÃO IV 
FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES 

 
Artigo 5.º 

1. As salas de EV e ET estão equipadas com 

armários, mesas, cadeiras e bancadas, tendo as 

duas salas uma arrecadação comum para uso 

exclusivo das disciplinas. 

2. O equipamento inventariado ou inventariável 

nas salas específicas, pode excecionalmente, ser 

utilizado por outros elementos da comunidade 

escolar, desde que requisitado ao responsável 

pelas instalações e autorizado pelo CAD. 

3. Todos os utilizadores devem zelar pela boa 

conservação, limpeza e arrumação do material, 

mobiliário e utensílios que se utilizam nas salas. 

Artigo 6.º 
   Compete aos professores que lecionam as 

disciplinas de EV e ET: 

1. Fazer propostas para aquisição, substituição e 

organização de material e equipamento que 

melhor sirvam os objetivos das disciplinas. 

2. Organizar a sala de aula de acordo com as 

características das turmas e a dinâmica de cada 

professor, podendo alterar a disposição do 

mobiliário e equipamento, desde que no final da 

aula o mesmo seja reposto. 
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3. Requisitar atempadamente ao CAD o material 

didático necessário ao desenvolvimento das 

atividades pedagógicas, de acordo com as 

planificações elaboradas pelo Grupo Disciplinar. 

4. Garantir a segurança dos equipamentos e 

materiais existentes na arrecadação, não 

permitindo o acesso dos alunos. 

5. Zelar pela manutenção e conservação das 

instalações, dos equipamentos e pelo 

aproveitamento dos materiais de uso corrente. 

6. Participar por escrito ao responsável pelas 

instalações, qualquer situação anómala 

recorrente da inadequada utilização dos 

equipamentos ou materiais. 

7. Alertar os alunos para a necessidade de serem 

respeitadas as regras básicas de segurança 

relativas à utilização dos equipamentos. 

8. Garantir que os alunos respeitem e cumpram as 

regras da sala de aula. 

9. Zelar pela limpeza e higiene das salas, 

intervindo junto dos alunos, e se necessário, dos 

assistentes operacionais. 

10. Proceder no final de cada ano letivo, à 

arrumação, limpeza, organização e inventariação 

dos materiais existentes nos armários e 

arrecadações. 

 
Artigo 7.º 

  Compete ao Diretor de Instalações: 

1. Organizar o material existente nas instalações e 

zelar pela sua conservação. 

2. Planificar o modo de utilização das instalações e 

propor a aquisição de novo material e 

equipamento, depois de consultar todos os 

professores do grupo. 

3. Atualizar durante o ano letivo e sempre que 

necessário, o inventário e dar baixa do material de 

desgaste. 

4. Realizar o inventário no final de cada ano letivo. 

 

SECÇÃO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 8.º 

  O presente Regimento entrará em vigor 

imediatamente após a sua aprovação. 

Artigo 9.º 
  O Regimento poderá ser revisto por iniciativa do 

CAD e/ou de um terço 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 10.º 
  Os casos omissos serão regulados nos termos da 

Lei em vigor. 

 


