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Artigo 1º

Finalidades

1. O Departamento de Educação Pré-escolar (1.º Departamento Curricular) é uma estrutura
de coordenação e orientação educativa do Agrupamento de Escolas Cego do Maio
(AECM), que tem por objetivo efetuar a articulação e gestão curricular na aplicação local
das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, definidas a nível nacional.
2. Cabe ao educador operacionalizar o Projeto Educativo, o Plano Anual de Atividades e o
Projeto curricular de grupo de forma a dar resposta ao desenvolvimento e aprendizagem do
seu grupo de crianças.

Artigo 2º

Composição

O Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar é constituído por todas as educadoras,
do grupo 100, colocadas nas salas de Jardim de Infância do Agrupamento de Escolas Cego do
Maio.

Artigo 3º

Competências do Departamento Curricular

Compete ao Departamento curricular:
a) Construir e gerir o currículo de acordo com as Orientações Curriculares da Educação
Pré-Escolar (OCEPE), atendendo às características do Agrupamento de Escolas Cego
de Maio (AECM), das crianças e do Grupo/Turma;
b) Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de
outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão;
c) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos
de crianças;
d) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da
aplicação

de

estratégias

de

diferenciação

pedagógica

e

da

avaliação

das

aprendizagens, nomeadamente, no sentido de que a avaliação das crianças e dos
grupos/turmas se realize periodicamente numa perspetiva formativa e descritiva.
e) Identificar necessidades de formação dos docentes;
f)

Refletir e procurar soluções para os problemas de caráter educativo, disciplinar e de
aprendizagem apresentados por qualquer dos seus membros;
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g) Construir

e

criar

materiais

curriculares

otimizadores

da

implementação

e

desenvolvimento da reorganização curricular;
h) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa na gestão adequada de
recursos e na adoção de trabalho cooperativo indutor de medidas pedagógicas
destinadas a melhorar as aprendizagens das crianças e dos grupos/turmas;
i)

Dinamizar cooperativamente a realização de atividades e projetos;

j)

Avaliar as atividades e projetos de aprendizagem;

Artigo 4º

Competências do Coordenador do Departamento

Cabe ao Coordenador de Departamento curricular:
a) Representar o Departamento;
b) Convocar e presidir às reuniões, dirigir os trabalhos e declarar o seu encerramento ou
interrupção;
c) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes;
d) Promovendo a adequação dos fundamentos e princípios das Orientações Curriculares
para a Educação Pré-Escolar à situação concreta do AECM;
e) Promover a avaliação de desempenho dos docentes do Departamento curricular que
coordena, de acordo com a legislação aplicável;
f)

Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia
do AECM;

g) Apresentar, anualmente, ao Diretor um relatório da atividade desenvolvida.

Artigo 5º

Direitos dos membros do Departamento

Os membros do Departamento curricular têm os seguintes direitos:
a) Exercer as competências que lhes são atribuídas por este Regimento, pelo
Regulamento Interno e demais legislação aplicável;
b) Receber, atempadamente, toda a documentação e informação necessárias ao bom
desempenho da sua função;
c) Propor alterações ao presente Regimento.
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Artigo 6º

Deveres dos membros do Departamento

Os membros do Departamento curricular têm os seguintes deveres:
a) Desempenhar conscientemente as tarefas e funções que lhes forem confiadas;
b) Contribuir para a eficácia dos trabalhos e reuniões do Primeiro Departamento, com
respeito pelas opiniões dos restantes membros da estrutura;
c) Manter confidencialidade sobre dados, informações ou factos que não se destinem a
ser do domínio público ou que, de qualquer forma ou modo, possam prejudicar a
imagem, bom relacionamento e a cooperação da estrutura, dos seus membros, ou do
Agrupamento de Escolas.
d) Votar as propostas;
e) Cumprir o presente Regimento, o Regulamento Interno e a Lei.

Artigo 7º

Convocatória

1. Este Departamento curricular reúne-se ordinariamente na escola sede do AECM, no
princípio e no fim de cada um período letivo, e extraordinariamente sempre que seja
convocado por sua iniciativa do Coordenador, por requerimento de um terço dos seus
membros ou a pedido do Diretor;
2. As convocatórias são enviadas por correio eletrónico a todos os membros, com pelo menos
quarenta e oito horas de antecedência, acompanhadas, sempre que possível, pelos
documentos referentes à reunião;
3. Quando se verificar a necessidade de uma reunião com caráter de urgência, pode o
Coordenador ou o Diretor convocar os membros do Departamento, da forma mais expedita,
com vinte e quatro horas de antecedência.

Artigo 8º

Funcionamento das reuniões do Departamento

1. As reuniões serão presididas pelo Coordenador e secretariadas rotativamente por um dos
membros do Departamento, e serão lavradas atas em suporte digital e papel, ficando as
últimas arquivadas em dossier no gabinete da Direção;
2. As presenças e ausências dos membros do Departamento são registadas em impresso
próprio e enviado, pelo presidente, aos serviços administrativos para se proceder ao
respetivo registo, nos termos da Lei;
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4. As reuniões do Departamento não terão lugar se houver falta de quórum – se não estiver
presente a maioria do número legal dos seus membros. Nesse caso, reunirá o
Departamento, em segunda convocatória, com um intervalo mínimo de vinte e quatro horas;
3. As reuniões do Departamento têm a duração de duas horas, podendo este tempo ser
prolongado por mais trinta minutos
4. Este Departamento reúne mensalmente (às terças-feiras) em trabalho colaborativo na
escola sede do AECM, das quais é realizado registo no respetivo livro de registos.

Artigo 9º

Deliberações e votações

1. Todas as deliberações do Departamento devem ser tomadas por votação nominal dos seus
membros presentes;
2. As deliberações são aprovadas quando obtenham a maioria do número legal dos seus
membros com direito a voto (metade mais um);
3. Em caso de empate o Coordenador tem voto de qualidade;
4. Cada membro pode fazer constar da ata o seu voto de vencido, enunciando as razões que
o justifiquem, ficando isentos da responsabilidade da decisão tomada, desde que a
respetiva declaração de voto seja apresentada ao Secretário no prazo máximo de 24 horas
após a reunião.

Artigo 10º Faltas
1. As justificações de faltas às reuniões do Departamento seguem os procedimentos previstos
na legislação em vigor;
2. Os membros que faltarem às reuniões do Departamento obrigam-se a tomar conhecimento
e atuar conforme as deliberações tomadas.

Artigo 11º Disposições finais
1. Todas as situações omissas neste Regimento regulam-se pelo Regulamento Interno e pela
legislação em vigor;
2. O presente Regimento será objeto de revisão, sempre que as suas normas contrariem a
legislação em vigor e sempre que o Coordenador de Departamento ou a maioria dos
membros do Departamento o considerem necessário;
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3. As alterações ao Regimento serão aprovadas por maioria absoluta dos membros do
Primeiro Departamento.

Artigo 12º Entrada em vigor
O presente regimento entrará em vigor após aprovação, pelo Departamento e pela Direção,
sendo posteriormente fornecido um exemplar a cada um dos seus membros por correio
eletrónico.

Póvoa de Varzim, 10 de setembro de 2018

A Coordenadora do Departamento de Educação Pré-escolar

______________________________________

O Diretor do Agrupamento

______________________________________

7

Regimento do 2.º Departamento

Ano Letivo 2018/2019

Agrupamento de Escolas Cego do Maio – Póvoa de Varzim (Cód. 152250)

_________________________________________________________________________________________________________

Regimento do Segundo Departamento
Ano Letivo 2018/2019

Índice
Artigo 1.º ...................................................................................................................................................................... 3
Finalidades .................................................................................................................................................................. 3
Artigo 2.º ...................................................................................................................................................................... 3
Âmbito e Aplicação .................................................................................................................................................... 3
Artigo 3.º ...................................................................................................................................................................... 3
Composição ................................................................................................................................................................ 3
Artigo 4.º ...................................................................................................................................................................... 4
Competências ............................................................................................................................................................. 4
Artigo 5.º ...................................................................................................................................................................... 5
Funcionamento ........................................................................................................................................................... 5
Artigo 6.º ...................................................................................................................................................................... 6
Designação e mandato do coordenador ................................................................................................................ 6
Artigo 7.º ...................................................................................................................................................................... 6
Competências do Coordenador ............................................................................................................................... 6
Artigo 8.º ...................................................................................................................................................................... 7
Direitos dos Membros do Departamento ................................................................................................................ 7
Artigo 9.º ...................................................................................................................................................................... 7
Deveres dos Membros do Departamento ............................................................................................................... 7
Artigo 10.º .................................................................................................................................................................... 8
Convocatória ............................................................................................................................................................... 8
Artigo 11.º .................................................................................................................................................................... 8
Duração ....................................................................................................................................................................... 8
Artigo 12.º .................................................................................................................................................................... 8
Presenças e Quórum ................................................................................................................................................. 8
Artigo 13.º .................................................................................................................................................................... 9
Ordem de Trabalhos .................................................................................................................................................. 9
Artigo 14.º .................................................................................................................................................................... 9
Período antes da Ordem de Trabalhos ................................................................................................................... 9
Artigo 15.º .................................................................................................................................................................... 9
Atas .............................................................................................................................................................................. 9
Artigo 16.º .................................................................................................................................................................. 10
Deliberações e Votações ........................................................................................................................................ 10
Artigo 17.º .................................................................................................................................................................. 10
Faltas ......................................................................................................................................................................... 10
Artigo 18.º .................................................................................................................................................................. 11
Alterações ao Regimento ........................................................................................................................................ 11
Artigo 19.º .................................................................................................................................................................. 11
Omissões................................................................................................................................................................... 11
Artigo 20.º .................................................................................................................................................................. 11
Entrada em Vigor ..................................................................................................................................................... 11

__________________________________________________________________________________________
2

Agrupamento de Escolas Cego do Maio – Póvoa de Varzim (Cód. 152250)

_________________________________________________________________________________________________________

Artigo 1.º
Finalidades
O Segundo Departamento Curricular – 1.º Ciclo – é uma estrutura de coordenação e
orientação educativa do Agrupamento de Escolas Cego do Maio ( AECM) que tem por
finalidades:
a) Assegurar a articulação e gestão curricular na aplicação do currículo nacional e das
metas e dos programas e orientações curriculares e programáticas definidos a nível
nacional, bem como o desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa
do agrupamento de escolas.
b) A coordenação pedagógica de cada ano.
c) Promover a cooperação entre os docentes do agrupamento, procurando adequar o
currículo às necessidades específicas dos alunos.
d) A avaliação de desempenho do pessoal docente.

Artigo 2.º
Âmbito e Aplicação
O presente Regimento aplica-se após a sua aprovação pelo Segundo Departamento
e destina-se a normalizar os procedimentos conducentes ao seu eficaz funcionamento.

Artigo 3.º
Composição
1 - O Segundo Departamento Curricular é constituído por todos os professores, dos grupos
110 e 120, a lecionar no 1.º Ciclo.
2 - Sempre que tal se justifique e por iniciativa da estrutura ou da respetiva presidente,
podem participar nas reuniões do Segundo Departamento outras individualidades, sem
direito a voto.
__________________________________________________________________________________________
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Artigo 4.º
Competências
1 - Ao Segundo Departamento, sem prejuízo de outras competências previstas na Lei,
compete:
a) Planificar e adequar à realidade do AECM a aplicação dos planos de estudos e
das orientações curriculares estabelecidos a nível nacional tendo em conta as
características locais;
a) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das
disciplinas;
b) Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa do
agrupamento de escolas, a adoção de métodos específicos destinados ao
desenvolvimento dos planos de estudo e das componentes de âmbito local do
currículo;
c) Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos
e de outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a
exclusão;
d) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de
grupos de crianças e alunos;
e) Participar

na

concretização

das

opções

curriculares

estruturantes,

do

planeamento e organização das atividades a desenvolver ao nível da turma ou
grupo de alunos, com vista à prossecução das áreas de competências inscritas
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade;
f) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios
da aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das
aprendizagens, nomeadamente, no sentido de que a avaliação das crianças e
alunos se realize periodicamente numa perspetiva formativa;
g) Identificar necessidades de formação dos docentes;
h) Refletir e procurar soluções para os problemas de caráter educativo, disciplinar e
de aprendizagem apresentados por qualquer dos seus membros;

__________________________________________________________________________________________
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i) Construir/criar materiais curriculares optimizadores da implementação e
desenvolvimento da reorganização curricular;
a) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa na gestão adequada de
recursos e na adoção de trabalho cooperativo indutor de medidas pedagógicas
destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos;
b) Dinamizar cooperativamente a realização de projetos interdisciplinares nas
turmas;
c) Avaliar as atividades desenvolvidas;
d) Apresentar propostas de adoção de manuais escolares;
e) Elaborar o seu regimento.
Artigo 5.º
Funcionamento
1-

O Departamento Curricular reúne-se ordinariamente no princípio e no final do ano letivo
e, extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo respetivo coordenador, por sua
iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros ou a pedido do diretor.

2-

Na falta do respetivo coordenador, a reunião deverá ser presidida por um dos outros
docentes, propostos pelo Diretor para o exercício do cargo a designar pelo coordenador
de departamento.

3-

O Segundo Departamento divide-se em quatro Conselhos de Docentes de Ano para efeito
de avaliação de alunos.
a)

Os conselhos de Coordenação de Ano constituem estruturas do Segundo
Departamento, 1.º ciclo do ensino básico, constituídas para efeitos de avaliação
dos alunos, com os professores titulares de turma de cada ano.

b) Quando um docente leciona dois anos, pertence ao Conselho do ano de
escolaridade da maioria dos alunos que integra a turma de que é titular.
4-

O Segundo Departamento divide-se em grupos de ano para trabalho colaborativo,
podendo ainda dividir-se noutros grupos de trabalho, para apreciação de assuntos
constantes na ordem de trabalho, sendo as respetivas conclusões e/ou votações
discutidas/realizadas em plenário.

__________________________________________________________________________________________
5

Agrupamento de Escolas Cego do Maio – Póvoa de Varzim (Cód. 152250)

_________________________________________________________________________________________________________

Artigo 6.º
Designação e mandato do coordenador
1 - O coordenador de departamento é eleito pelo respetivo departamento, de entre uma lista
de três docentes, designados pelo diretor para o exercício do cargo.
2 - Para efeitos do disposto número anterior considera-se eleito o docente que reúna o maior
número de votos favoráveis dos membros do departamento curricular.
3 - O mandato do coordenador do departamento curricular tem a duração de quatro anos e
cessa com o mandato do diretor.
4 - O coordenador de departamento curricular pode cessar:
a)

Por despacho fundamentado do diretor, após consulta do respetivo departamento;

b) A pedido fundamentado do coordenador.
Artigo 7.º
Competências do Coordenador
1 - Compete, ainda, nos termos deste Regimento, ao coordenador de departamento:
a)

Representar o Departamento;

b) Convocar e presidir às reuniões.
c)

Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes;

d) Organizar e promover as obrigações de divulgação ativa de informação a que está
vinculada a estrutura;
e)

Assegurar a coordenação com outras estruturas e órgãos de coordenação e
supervisão pedagógica;

f)

Promover a avaliação de desempenho dos docentes do departamento curricular
que coordena, de acordo com a legislação aplicável;

g) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de
autonomia do AECM;
h) Assegurar a supervisão pedagógica;
i)

Apresentar, anualmente, ao diretor um relatório da atividade desenvolvida.

__________________________________________________________________________________________
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Artigo 8.º
Direitos dos Membros do Departamento
1

- Os membros do Departamento têm os seguintes direitos:
a)

Exercer as competências que lhes são atribuídas por este Regimento,
pelo Regulamento Interno e demais legislação aplicável;

b) Propor

a

constituição

de

comissões

eventuais

ou

secções

especializadas;
c)

Integrar por eleição dos restantes membros deste órgão, comissões de
trabalho ou secções especializadas.

d) Receber,

atempadamente,

toda

a

documentação

e

informação

necessárias ao bom desempenho da sua função.
e)

Apresentar requerimentos, reclamações e declarações de voto sempre
que entender serem estes pertinentes.

f)

Propor alterações ao presente Regimento.

Artigo 9.º
Deveres dos Membros do Departamento
1

- Os membros do Departamento têm os seguintes deveres:
a)

Comparecer às reuniões do órgão e das comissões a que pertençam;

b) Desempenhar conscientemente as tarefas e funções que lhe forem confiadas;
c)

Desempenhar os cargos e as funções para que sejam designados;

d) Votar as propostas;
e)

Contribuir para a eficácia dos trabalhos do Conselho Pedagógico e, em geral, para o
cumprimento do Regulamento Interno e da Lei.

__________________________________________________________________________________________
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Artigo 10.º
Convocatória
1 – As convocatórias são afixadas nos locais usuais com quarenta e oito horas de
antecedência e enviadas por correio eletrónico a todos os membros;
2 – Sempre que possível, todas as propostas e documentos referentes à reunião serão
enviados por correio eletrónico juntamente com a convocatória.
3 - Quando se verificar a necessidade de uma reunião com caráter de urgência, pode o
Coordenador ou o Diretor convocar os membros do Departamento, da forma mais
expedita, com vinte e quatro horas de antecedência.
Artigo 11.º
Duração
1 – As reuniões de departamento têm a duração de duas horas, podendo este tempo ser
prolongado por mais trinta minutos.
2

– Sempre que, por qualquer motivo, a ordem de trabalhos da reunião não puder ser
cumprida, o coordenador proporá a data e hora de uma nova reunião. Depois de tomada
essa decisão pela maioria dos presentes, consideram-se todos os seus membros
automaticamente convocados.
Artigo 12.º
Presenças e Quórum

1

– As presenças e ausências dos membros do Departamento são registadas em
impresso próprio e enviado, pelo presidente, aos serviços administrativos para se
proceder ao respetivo registo, nos termos da lei.

2

– As reuniões do Departamento não terão lugar se não estiver presente a maioria do
número legal dos seus membros com direito a voto (metade mais um);

3

– Verificando-se falta de quórum serão marcadas faltas, registadas as presenças e
lavrada a respetiva ata, reunindo o Departamento, em segunda convocatória, com um
intervalo mínimo de vinte e quatro horas.

4

– Sempre que se não disponha de forma diferente, na reunião do Departamento,
__________________________________________________________________________________________
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em segunda convocatória, pode-se deliberar desde que esteja presente um terço, dos
seus membros com direito a voto.
Artigo 13.º
Ordem de Trabalhos
1

– A Ordem de Trabalhos das reuniões ordinárias incluirá obrigatoriamente o ponto
Informações que se destina a:
a)

Leitura do expediente;

b) Informação pela mesa e/ou por qualquer conselheiro de assunto de interesse.
2

– A Ordem de Trabalhos das reuniões extraordinárias não incluirá o ponto
Informações.
Artigo 14.º
Período antes da Ordem de Trabalhos

1

– O período de antes da Ordem de Trabalhos não poderá exceder 30 minutos, salvo
se a Assembleia decidir prolongá-lo.

2

– Nas reuniões extraordinárias não há lugar a período de antes da Ordem de
Trabalhos.
Artigo 15.º
Atas

1

– As reuniões do Departamento serão secretariadas pelo mesmo elemento a designar
pelo coordenador.

2

– A ata da reunião é lida e aprovada no final da reunião do Departamento.

3

– O resumo dos assuntos tratados, deliberações tomadas e o resultado das
votações serão lavrados em ata, em impresso próprio criado para o efeito.

4

– As atas serão realizadas sequencialmente em ficheiro próprio que estará sempre na
posse do Coordenador de modo a facilitar a sucessiva inclusão de novas atas e a impedir
o seu extravio, ficando também arquivadas em dossier que ficará no gabinete da direção
juntamente com todos os dossiers de atas do agrupamento. No fim do ano letivo, será
__________________________________________________________________________________________
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formado um livro de atas do Departamento em formato digital.
5

– Os documentos aprovados e que se anexem à ata devem ser todos numerados e no
corpo da ata deve ser feito essa referência. Na identificação do anexo deve constar para
além do número do anexo, o número da ata do Departamento.
Artigo 16.º
Deliberações e Votações

1

- Todas as deliberações do Departamento devem ser sujeitas a votação sendo
consideradas aprovadas quando obtenham a maioria do número legal dos seus
membros com direito a voto (metade mais um).

2

- Nenhum membro presente pode deixar de votar salvo se estiver impedido de o fazer.

3

- As deliberações são tomadas por votação nominal.

4

- Cada membro pode fazer constar da ata o seu voto de vencido, enunciando as razões
que o justifiquem, ficando isentos da responsabilidade da decisão tomada.

5

- As declarações de voto terão de ser passadas a escrito e apresentadas ao Secretário
no prazo máximo de 48 horas após a reunião.

6

- A votação é, em regra, pública, sendo secreta se tal for requerido e aprovado ou se o
Regulamento Interno e a Lei o exigirem.

7

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

8

- Havendo empate em votação por escrutínio secreto, proceder-se-á imediatamente a
nova votação e, se o empate se mantiver, proceder-se-á a votação nominal.

9

- Quando se trate de pareceres a dar a outros órgãos administrativos as deliberações são
sempre acompanhadas das declarações de voto apresentadas.
Artigo 17.º
Faltas
As justificações de faltas às reuniões do Departamento seguem os procedimentos

previstos na legislação em vigor.
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Artigo 18.º
Alterações ao Regimento
As alterações ao Regimento são aprovadas por maioria absoluta dos membros do
Departamento.
Artigo 19.º
Omissões
Todas as situações omissas neste Regimento reportam-se ao Regulamento Interno e à
de mais legislação em vigor.
Artigo 20.º
Entrada em Vigor
O Regimento entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação, devendo ser
enviado por correio eletrónica a ada um dos elementos do departamento.

Revisão realizada e aprovada, em Departamento,
realizado no dia 10/09/2018.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CEGO DO MAIO
ESCOLA EB 2,3 DE CEGO DO MAIO

REGIMENTO DO 3º DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
ANO LETIVO 2018/2019

Artigo 1º
(Definição)
1. O Departamento Curricular de Línguas é a estrutura de orientação educativa, à qual
incumbe, em especial, o desenvolvimento de medidas que reforcem a articulação
curricular na aplicação dos planos de estudo definidos a nível nacional.
Artigo 2º
(Composição)
1. O Departamento Curricular de Línguas da Escola EB 2,3 Cego do Maio é constituído
pela totalidade dos professores que lecionam as disciplinas de Português dos 2º e 3º
ciclos, Grupos 210 e 300, Inglês dos 1º, 2º e 3º ciclos, 220 e 330 (respetivamente),
Francês do 3º ciclo, grupos 300 e 320 e 200, Português e História e Geografia de
Portugal.
Artigo 3º
(Competências)
1. As competências do Departamento Curricular de Línguas são:
a) Colaborar com a Direção e Conselho Pedagógico na conceção e no desenvolvimento
do Projeto Educativo e do Plano Anual de Atividades do Agrupamento;
b) Colaborar com a Direção e Conselho Pedagógico na elaboração de pareceres e estudos
quando solicitados;
c) Colaborar com as restantes estruturas de coordenação técnico-pedagógica na conceção
e no desenvolvimento de programas, projetos e atividades específicas na área do
departamento;
d) Analisar e debater questões relativas à adoção de modelos pedagógicos, de métodos de
ensino e de avaliação e de materiais de ensino-aprendizagem;
e) Assegurar a articulação vertical e horizontal da gestão do currículo, dentro da atuação
do departamento;
f) Promover a interdisciplinaridade;
g) Assegurar a coordenação da ação pedagógico-didática dos docentes que o integram;
h) Aprovar as planificações do processo de ensino-aprendizagem;
i) Definir critérios de avaliação específicos no âmbito das disciplinas que integram o
departamento;
j) Articular as planificações e critérios de avaliação de acordo com as Aprendizagens
Essenciais e perfil do aluno.
k) Propor a adoção de manuais escolares;
l) Propor a aquisição de equipamentos e materiais didáticos e critérios de gestão de
espaços e equipamentos;
m) Elaborar e aprovar o seu regimento interno.
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Artigo 4º
(Coordenador de Departamento – Identificação)
1. O Coordenador do Departamento é eleito pelo respetivo departamento, de entre uma
lista de três docentes propostos pelo diretor para o exercício do cargo, tendo em conta
a sua competência pedagógica e científica, bem como a sua capacidade de
relacionamento e liderança.

Artigo 5º
(Competências do Coordenador de Departamento)
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Compete ao coordenador do departamento curricular:
Presidir às reuniões.
Representar o departamento.
Convocar e coordenar as reuniões do departamento.
Promover e coordenar as atividades do departamento.
Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que integram
o departamento.
f) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo,
promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta da escola
ou do agrupamento de escolas.
g) Assegurar e coordenar a avaliação dos professores avaliadores do departamento nos
termos da lei.
h) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola ou do agrupamento
de escolas, com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica.
i) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia
da escola ou do agrupamento de escolas.
j) Elaborar um dossiê contendo:
i. Relação nominal de todos os docentes: nome, grupo de recrutamento, contactos
telefónicos, correio eletrónico e horários/distribuição de serviço;
ii. Convocatórias, atas das reuniões realizadas e documentos aprovados em sede
de reunião;
iii. Relatórios de todos os grupos disciplinares e de clubes que integrem o
departamento;
iv. Relatórios de atividades do departamento.
k)Elaborar e entregar à Direção, num prazo a definir por este órgão, o relatório anual das
atividades desenvolvidas.
l) Outra documentação prevista na legislação em vigor.

Artigo 6º
(Mandato do Coordenador de Departamento)
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1. O Coordenador de Departamento exerce as suas funções por um período de quatro
anos letivos.
2. O mandato pode cessar a todo o tempo, por decisão fundamentada do Diretor
Executivo, ouvido o Conselho Pedagógico, ou a pedido do interessado, devidamente
fundamentado, no final do ano letivo.
3. O Departamento deverá emitir um parecer relativo às fundamentações referidas no
ponto anterior.
4. O Departamento poderá apresentar ao Diretor um pedido, devidamente fundamentado,
de cessação de mandato do Coordenador de Departamento.

Artigo 7º
(Reuniões)
1. O Departamento Curricular de Línguas reunirá ordinariamente para planear e
programar os trabalhos a desenvolver ao longo dos períodos e do ano, pelo menos duas
vezes por ano, para acompanhamento e coordenação das atividades. Por uma questão
de maior eficácia, deverá reunir o Coordenador com os Representantes das Disciplinas.
2. O Departamento Curricular de Línguas poderá reunir extraordinariamente por
convocatória da Direção, sob proposta do Coordenador ou de, pelo menos, um terço
dos seus membros.
3. Após reunião do Coordenador com os Representantes de Disciplina, estes reunirão
com todos os elementos do seu grupo disciplinar.
4. Qualquer proposta do grupo disciplinar, ou individual, deverá ser entregue por escrito
ao Representante de Disciplina que, por sua vez, a fará chegar ao Coordenador num
prazo de oito dias úteis antes do próximo Conselho Pedagógico.

Artigo 8º
(Duração das Reuniões)
1. As reuniões terão a duração máxima de duas horas, período que poderá ser
prolongado, no mesmo dia, por decisão da maioria dos membros do Departamento
presentes.
Artigo 9º
(Convocatórias)
1. As convocatórias para as reuniões ordinárias de Departamento, com as respetivas
indicações de hora, local e ordem de trabalhos, deverão ser afixadas em local próprio,
com a antecedência mínima de dois dias úteis (48 horas).
Em caso de necessidade absoluta, a convocatória poderá ser feita por contacto direto
no próprio dia.
2. O correio eletrónico é um meio de comunicação utilizado para se fazer chegar
convocatórias, informações ou avisos.
3. Da convocatória devem constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a tratar
na reunião;
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Artigo 10º
(Ordem de trabalhos)
1. A reunião terá, no seu início, um período não superior a 10 minutos para tratar dos
seguintes assuntos:
a) Leitura da ata da reunião anterior.
b) Pedidos de informação ou esclarecimentos sobre assuntos que algum membro
considere não ter ficado claro na reunião precedente.
2. O período de trabalhos da ordem do dia será dedicado exclusivamente aos assuntos
constantes da convocatória.

Artigo 11º
(Atas)
1. As reuniões serão presididas pelo Coordenador de Departamento e secretariadas, em
regime de rotatividade, por um dos outros membros.
2. Ao(À) secretário(a) compete lavrar a ata, que deverá ser informatizada, onde constarão
as informações emanadas, as deliberações tomadas e as declarações de voto requeridas
por membros presentes.
3. A ata de cada reunião será apresentada, lida, apreciada e aprovada, no início da reunião
seguinte. Depois de lavrada no livro de atas digital e impressa em papel, será assinada
pelo presidente e pelo(a) secretário(a).
4. Na impossibilidade do(a) secretário(a) estar presente na reunião seguinte, o(a)
mesmo(a) deverá fazer chegar a respetiva ata à reunião através do Coordenador de
Departamento, seguindo-se os procedimentos de aprovação referidos no número
anterior.
5. Se houver motivo plausível, a aprovação da ata poderá ser feita na própria reunião
desde que seja dado conhecimento ao respetivo secretário(a) no início da mesma.
6. Na última reunião do ano escolar, a ata deverá ser aprovada no final da reunião.
Artigo 12º
(Deliberações - Votação)
1. As deliberações do Departamento serão aprovadas por maioria, tendo o Coordenador,
em caso de empate, voto de qualidade.
2. A votação será por voto secreto sempre que o presidente ou dois terços dos seus
membros o julgarem conveniente.
3. Os membros do Departamento serão responsáveis, individual e solidariamente pelas
deliberações tomadas.
4. Os ausentes devem contactar o Coordenador de Departamento de modo a se inteirarem
dos assuntos discutidos e das decisões tomadas.
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Artigo 13º
(Faltas)
1. As faltas dos docentes serão consideradas como falta a dois tempos, equivalendo a um
dia se essa for a única atividade do dia para o docente.
2. Em caso de ausência prolongada do Coordenador de Departamento, este será
substituído pelo Representante do Grupo Disciplinar com mais tempo de serviço.
3. Em caso de ausência prolongada, se o Coordenador de Departamento coincidir, na
mesma pessoa, com o Representante de Grupo Disciplinar, este será substituído pelo
docente com mais tempo de serviço.
4. Em caso da falta do Coordenador de Departamento a uma reunião por ele convocada, e
não se prevendo estar a mesma inserida num período de ausência prolongada, realizarse-á nova reunião no prazo de dois dias úteis.
Artigo 14º
(Disposições Finais)

1. Às situações omissas neste regimento deverão ser aplicadas as normas legais em vigor,
ou ser objeto de disposições especiais desde que aprovadas por dois terços do total dos
membros efetivos do departamento, presentes e ausentes.
2. Qualquer proposta de alteração ou eliminação do disposto neste regimento, só poderá
ser aprovada por votação favorável de dois terços dos membros do departamento,
presentes e ausentes, desde que tal não contrarie o espírito da lei, nem o disposto no
Regulamento Interno da Escola.
3. Este regimento entrará em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação em reunião do
Conselho Pedagógico.

Póvoa de Varzim, 10 de setembro de 2018
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REGIMENTO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Ano Letivo 2018/2019

Capítulo I – Disposições gerais
Artigo 1.º
(Objeto)
O presente Regimento define a estrutura, as competências, a organização e o
regime de funcionamento do Departamento Ciências Sociais e Humanas.

Artigo 2.º
(Definição)
O Departamento é uma estrutura de orientação educativa na qual se encontram
representados os grupos disciplinares.

Artigo 3.º
(Composição)
O 4.º Departamento, Ciências Humanas e Sociais, é constituído pelos docentes dos
seguintes grupos:
a)
b)
c)
d)

Grupo 200;
Grupo 290;
Grupo 400;
Grupo 420

Artigo 4.º
(Competências do Departamento)

1. Elaborar e aprovar o Regimento sob proposta do Coordenador ou de uma comissão
designada para o efeito;
2. Planificar tendo em vista a realidade da Escola;
3. Assegurar a articulação curricular das disciplinas ou ciclos que dele fazem parte,
através do desenvolvimento e gestão dos planos de estudo e programas definidos a
nível nacional e de componentes curriculares de âmbito local;
4. Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das
disciplinas;
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5. Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da

6.
7.
8.
9.

aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das
aprendizagens;
Identificar necessidades de formação dos docentes;
Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto;
Conceber os critérios de avaliação;
Colaborar com a Direção, com o Conselho Pedagógico e com as restantes
estruturas, na conceção e no desenvolvimento do Projeto Educativo e do Plano
Anual de Atividades.

Capítulo II – Organização do Departamento
Artigo 5.º
(Coordenador)

1. O Coordenador é um professor, eleito, de entre três docentes propostos pelo diretor
que integram o Departamento.
2. O Departamento tem um Coordenador cujas funções previstas para o exercício do
cargo serão marcadas no seu horário e divulgadas junto dos membros do
Departamento.
3. Compete ao Coordenador:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Presidir às reuniões do Departamento;
Representar o Departamento em Conselho Pedagógico;
Redigir e submeter à aprovação do Departamento o respetivo regimento;
Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que
integram o Departamento;
Assegurar a coordenação pedagógica do Departamento;
Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola ou do
Agrupamento;
Constituir secções e núcleos de trabalho tidos por convenientes para a
prossecução dos objetivos do Departamento;
Dar apoio, esclarecimento e acompanhamento profissional e organizacional aos
membros do Departamento;
Promover a responsabilização dos docentes quanto ao exercício da sua atividade
profissional;
Responsabilizar-se pela direção e gestão das instalações e equipamentos
adstritos ao Departamento;
Responsabilizar-se pela racionalização do trabalho docente, procedendo à
escolha e classificação de material didático e à organização da documentação;
Desempenhar ainda outras funções de acordo com a lei em vigor;
Apresentar ao Diretor, no final do ano letivo, relatório crítico do trabalho por si
desenvolvido, bem como das atividades desenvolvidas pelo Departamento

n) Elaborar um dossiê contendo:
I.

Relação nominal de todos os docentes que constituem o conselho;

II.

Planificação de atividades/ projetos;
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III.

Critérios específicos de avaliação por ano de escolaridade;

IV.

Legislação e demais informação relevante;

V.

Convocatórias das reuniões e atas das reuniões realizadas;

VI.

Testes e grelhas de avaliação de final de período

Artigo 6.º
(Representantes dos Grupos Disciplinares)
1. O Departamento de Ciências Sociais e Humanas terá os Representantes dos Grupos
Disciplinares correspondentes às áreas disciplinares que o compõem, de acordo com
a legislação em vigor e de acordo com o Regulamento Interno.
2. A designação dos Representantes dos Grupos Disciplinares é feita pelo diretor.
3. O Representante de Grupo Disciplinar terá em relação à disciplina que representa as
mesmas competências do coordenador, à exceção das alíneas a), b), c), e m).
4. Apresentar ao Coordenador no final do ano letivo, relatório crítico do trabalho
por si desenvolvido e pelo Grupo Disciplinar.
Artigo 7.º
(Membros)
1. Cada membro do Departamento deverá:
a)
b)
c)
d)
e)

Cumprir as deliberações do Departamento;
Desempenhar todas as tarefas que lhe forem confiadas;
Respeitar os prazos estabelecidos;
Ser assíduo e pontual;
Colaborar com todos os membros do Departamento.
Capítulo III – Funcionamento do Departamento

Artigo 8.º
(Reuniões de Departamento, de Representantes de Grupo e de Grupo Disciplinar)
1. O Departamento reunirá ordinariamente no início e no final do ano.
2. O Departamento reunirá extraordinariamente sob proposta do Coordenador ou a
pedido de, pelo menos, um terço dos seus membros e sempre que a ordem de
trabalhos agendada não tenha sido integralmente cumprida.
3. As convocatórias das reuniões serão afixadas nos locais próprios com a
antecedência mínima prevista na lei.
4. O Coordenador e os Representantes dos Grupos Disciplinares reúnem
ordinariamente por convocatória do Coordenador duas vezes por período ou
extraordinariamente sempre que se justifique.
5. Os Grupos Disciplinares reúnem ordinariamente, por convocatória do Representante
do Grupo Disciplinar, duas vezes por período ou extraordinariamente sempre que se
justifique.
6. As reuniões terão a duração máxima de duas horas.
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7. A tolerância sobre a hora de início de qualquer reunião é de quinze minutos, findos
os quais, será marcada a respetiva falta.
8. As deliberações serão tomadas por maioria dos membros presentes na reunião
desde que se verifique quórum, não havendo lugar a abstenções.
9. As deliberações bem como as informações do Conselho Pedagógico serão enviadas
por correio eletrónico a todos os membros do departamento.
10. As votações far-se-ão de braço no ar, salvo nos casos que se justifique, serão por
escrutínio secreto.
11. O Presidente da reunião terá, em caso de empate, voto de qualidade.
12. Os membros que faltarem às reuniões, obrigam-se a tomar conhecimento do
conteúdo das mesmas, bem como a executar as deliberações tomadas.

Artigo 9.º
(Atas das reuniões de Departamento e de Grupo Disciplinar)
1. As reuniões serão secretariadas rotativamente de acordo com a ordem alfabética dos
seus membros.
2. As atas de departamento serão lidas e aprovadas na própria reunião sob a forma de
minuta.
3. As atas das reuniões serão informatizadas, ficando o original em dossiê próprio à
guarda do Diretor e uma cópia no dossiê do Departamento.
4. As atas das reuniões de Representantes de Grupo Disciplinar e de Grupo serão lidas
e aprovadas no início da reunião seguinte, com exceção da última reunião, que deve
ser lavrada, lida e aprovada na referida reunião, sob a forma de minuta.
5. Após a leitura e aprovação das atas, o original e a cópia deverão ser arquivadas em
local próprio, no prazo de oito dias.

Capítulo IV – Disposições finais
1. O Regimento do Departamento deverá ser revisto ordinariamente no início do ano
letivo.
2. O Regimento será objeto de revisão extraordinária sempre que a legislação o
determine ou que a maioria dos seus membros o considere necessário.
3. O presente Regimento entrará em vigor após a sua aprovação em Conselho
Pedagógico e será arquivado no dossiê de Departamento.
4. Será disponibilizado um exemplar, em formato digital do Regimento a cada membro
do Departamento.
5. Às situações omissas neste regimento deverão ser aplicadas as normas legais em
vigor e as normas regulamentadas no Regulamento Interno do Agrupamento de
Escolas Cego do Maio ou ser objeto de disposições especiais desde que aprovadas
por dois terços do total de membros do Departamento.

Póvoa de Varzim, 10 de setembro de 2018
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Artigo 1º
(Definição)

1. O Departamento curricular de Matemática e Ciências Experimentais é a estrutura
de orientação educativa, à qual incumbe, em especial, o desenvolvimento de medidas
que visem a articulação e gestão curricular na aplicação do currículo nacional e dos
programas e orientações curriculares e programáticas definidas a nível nacional, bem
como de componentes curriculares regionais/locais da iniciativa do agrupamento.

Artigo 2º
(Composição)

1. O Departamento de Matemática e Ciências Experimentais do Agrupamento de
Escolas Cego do Maio é constituído pela totalidade dos professores que lecionam as
disciplinas de Matemática, Ciências Naturais, Ciências Físico-Químicas e Tecnologia
da Informação e Comunicação.

Artigo 3º
(Competências)

1. As competências do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais são:
a) Colaborar com o órgão diretivo e o Conselho Pedagógico na conceção e no
desenvolvimento do projeto educativo e do plano anual de atividades do
agrupamento;
b) Colaborar com o órgão diretivo e o Conselho Pedagógico, elaborando pareceres e
estudos que estes lhes solicitem;
c) 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;
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d) Colaborar com as restantes estruturas de coordenação técnico-pedagógica na
conceção e no desenvolvimento de programas, projetos e atividades específicas da
área do departamento;
e) Analisar e debater questões relativas à adoção de modelos pedagógicos, de
métodos de ensino e de avaliação e de materiais de ensino-aprendizagem;
f) Assegurar a articulação vertical e horizontal da gestão do currículo, dentro da
atuação do departamento;
g) Promover a interdisciplinaridade;
h) Assegurar a coordenação da ação pedagógico-didática dos docentes que o
integram;
i) 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, quer ainda no acompanhamento dos docentes menos experientes;
j) Aprovar as planificações do processo de ensino-aprendizagem;
k) Definir critérios de avaliação dos alunos, específicos do âmbito das disciplinas que
coordenam;
l) Definir competências essenciais de aprendizagem;
m) Propor critérios para a distribuição de serviço docente;
n) Propor a aquisição de equipamentos e materiais didáticos e critérios de gestão de
espaços e equipamentos
o) Elaborar e aprovar o seu regimento interno, nos primeiros trinta dias do seu
mandato.

Artigo 4º
(Coordenador de Departamento – Identificação)

1. O coordenador de departamento será um professor eleito pelo respetivo
departamento, de entre uma lista de três docentes, propostos pelo diretor para o
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exercício do cargo, tendo em conta a sua competência pedagógica e científica, bem
como a sua capacidade de relacionamento e liderança.

Artigo 5º
(Competências do Coordenador de Departamento)

1. Compete ao Coordenador do departamento curricular:
a) Presidir às reuniões.
b) Representar o departamento.
c) Convocar e coordenar as reuniões do plenário do departamento.
d) Promover e coordenar as atividades do departamento.
e) Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que
integram o departamento.
f) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo,
promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta da
escola ou do agrupamento de escolas.
g) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola ou do
agrupamento de escolas, com vista ao desenvolvimento de estratégias de
diferenciação pedagógica.
h) Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares
locais e a adoção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos.
i) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de
autonomia da escola ou do agrupamento de escolas.
j) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando
a melhoria da qualidade das práticas educativas.
k) Promover as atividades de avaliação de desempenho docente de acordo com a
legislação em vigor.
l) Elaborar e entregar ao órgão diretivo o relatório anual das atividades desenvolvidas.
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m) Fazer chegar a todos os membros do departamento, pelo meio mais expedito,
nomeadamente o correio eletrónico, informações, documentos e correspondência
relevantes.
n) Elaborar um dossier em papel/digital contendo:
i. Relação nominal de todos os docentes que constituem o conselho;
ii. Planificação dos projetos em desenvolvimento;
iii. Critérios gerais de avaliação por ciclo e por ano de escolaridade;
iv. Legislação e demais informação relevante;
v. Convocatórias das reuniões e atas das reuniões realizadas;
vi. Testes a arquivar nos dossiês de cada Grupo Disciplinar;
vii. Grelhas de avaliação de final de período, a arquivar nos dossiês de cada Grupo
Disciplinar;
o) Outras previstas na legislação em vigor.

Artigo 6º
(Mandato do Coordenador de Departamento)

1) O mandato do Coordenador do Departamento tem a duração de quatro anos e
cessa com o mandato do Diretor.
2) O mandato pode cessar a todo o tempo, por despacho fundamentado do Diretor ou
a pedido do interessado, devidamente fundamentado, no final do ano letivo.
3) O Departamento deverá emitir um parecer relativo às fundamentações referidas no
ponto anterior.
4) O Departamento poderá apresentar ao Diretor um pedido, devidamente
fundamentado, de cessação de mandato do Coordenador de Departamento.

Artigo 7º
(Reuniões)
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1. O Departamento de Matemática e Ciências Experimentais reunirá ordinariamente
em plenário no início e no final do ano letivo. Reunirá por secções para planear e
programar os trabalhos a desenvolver ao longo dos períodos letivos, sempre que
necessário, para acompanhamento e coordenação das atividades. Entende-se como
reunião de uma secção do Departamento a reunião de um grupo disciplinar completo,
do coordenador com os representantes de disciplina ou de um grupo de professores
com uma atividade, projeto, disciplina ou disciplinas comuns.
2. O Departamento de Matemática e Ciências Experimentais poderá reunir
extraordinariamente por convocatória do órgão de Direção sob proposta

do

Coordenador ou de pelo menos um terço dos seus membros.
3. Qualquer proposta do Grupo Disciplinar ou individual, deverá ser entregue por
escrito ao Representante do Grupo Disciplinar, que por sua vez a fará chegar ao
Coordenador num prazo de oito dias úteis, antes do próximo Conselho Pedagógico.

Artigo 8º
(Duração das Reuniões)

1. As reuniões terão a duração máxima de duas horas, período que poderá ser
prolongado, no mesmo dia, por decisão unânime dos membros do departamento
presentes.

Artigo 9º
(Convocatórias)

1. As convocatórias para as reuniões de Departamento com as respetivas indicações
de hora, local e ordem de trabalhos deverão ser afixadas em local próprio com a
antecedência mínima de dois dias úteis.
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Artigo 10º
(Ordem de trabalhos)

1. A reunião terá, no seu início, um período não superior a 10 minutos para tratar dos
seguintes assuntos:
a) Aprovação da ata da reunião anterior.
b) Pedidos de informação ou esclarecimentos sobre assuntos que algum membro
considere não ter ficado claro na reunião precedente.
2. O período de trabalhos da ordem do dia será dedicado exclusivamente aos
assuntos constantes da convocatória.

Artigo 11º
(Atas)

1. As reuniões serão presididas pelo Coordenador de Departamento e secretariadas,
em regime de rotatividade, por um dos outros membros.
2. Ao secretário compete lavrar a ata, que deverá ser informatizada no modelo
aprovado pelo agrupamento, onde constarão as informações emanadas, as
deliberações tomadas e as declarações de voto requeridas por membros presentes.
3. A ata de cada reunião será apresentada, lida, apreciada e aprovada, na própria
reunião ou na reunião seguinte. Neste último caso será previamente enviada via
correio eletrónico a todos os membros do Departamento, que deverão fazer a sua
leitura e comunicar a sua apreciação pelo mesmo meio. A aprovação será realizada
no início da reunião seguinte sendo assinada pelo presidente e pelo secretário e
guardada no órgão diretivo.
4. Todos os procedimentos de aprovação referidos no número anterior deverão ser
assegurados pelo secretário ou, na sua impossibilidade, pelo Coordenador do
Departamento.
5. No caso de a aprovação da ata ser feita na própria reunião deve ser dado
conhecimento ao respetivo secretário no início da mesma.
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6. Na última reunião do ano escolar a ata deverá ser aprovada no final da reunião.

Artigo 12º
(Deliberações - Votação)

1. As deliberações do Departamento serão aprovadas por maioria, tendo o
coordenador, em caso de empate, voto de qualidade.
2. A votação será por voto secreto sempre que o presidente ou dois terços dos seus
membros o julgarem conveniente.
3. Os membros do Departamento serão responsáveis, individual e solidariamente
pelas deliberações tomadas.
4. Os ausentes devem contactar o Coordenador de Departamento de modo a se
inteirarem dos assuntos discutidos e das decisões tomadas.

Artigo 13º
(Faltas)

1. As faltas dos docentes, serão consideradas como falta a dois tempos, equivalendo
a um dia se essa for a única atividade do dia para o docente.
2. Em caso de ausência prolongada do Coordenador de Departamento, este será
substituído pelo Representante de Disciplina com mais tempo de serviço.
3. Em caso da falta do Coordenador de Departamento a uma reunião por ele
convocada, e não se prevendo estar a mesma inserida num período de ausência
prolongada, realizar-se-á nova reunião no prazo de dois dias úteis.

Artigo 14º
(Disposições Finais)
1. Às situações omissas neste regimento deverão ser aplicadas as normas legais em
vigor, ou ser objeto de disposições especiais desde que aprovadas por dois terços do
total dos membros efetivos do departamento, presentes e ausentes.
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2. Qualquer proposta de alteração ou eliminação do disposto neste regimento, só
poderá ser aprovada por votação favorável de dois terços dos membros do
departamento, presentes e ausentes, desde que tal não contrarie o espírito da lei,
nem o disposto no Regulamento Interno da Escola.
3. Este regimento entrará em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação em reunião
do Conselho Pedagógico.
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Escola E. B. 2/3 Cego do Maio
Ano Letivo 2018/2019
Regimento do 6º Departamento

Capítulo I
- Definição 

Os Departamentos Curriculares são responsáveis pela articulação curricular nos
quais se encontram representados os agrupamentos de disciplinas ou ciclos, de
acordo com os cursos lecionados, o número de docentes por disciplina e as
dinâmicas a desenvolver na escola.



Os Departamentos Curriculares são coordenados por professores, nomeados pelo
Diretor do Agrupamento, por um período de quatro anos.



Os Representantes de Disciplina, são também nomeados pelo Diretor do
Agrupamento, por um período de quatro anos.

Artigo 1º
- Composição do Departamento –


É constituído pelos grupos disciplinares:

Educação Visual

2º Ciclo

240

Educação Tecnológica

2º Ciclo

240

Educação Musical

2º Ciclo

250

Educação Física

2º Ciclo

260

Educação Tecnológica

3º Ciclo

530

Educação Visual

3º Ciclo

600

Educação Física

3º Ciclo

620
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Artigo 2º

- Competências do Departamento -

1. Elaborar e aprovar o regimento sob proposta da Coordenadora, ou de uma
comissão designada para o efeito, entre os seus membros.
2. Assegurar a articulação Curricular das Disciplinas ou Ciclos que dele fazem parte.
3. Definir orientações Pedagógico - Didáticas, tendo em vista as necessidades
curriculares do Departamento.
4. Definir as linhas orientadoras e metodológicas adequadas à prossecução das
competências.
5. Estabelecer competências gerais, essenciais e transversais e critérios de
avaliação.
6. Programar e planificar as atividades curriculares e de complemento curricular.
7. Refletir sobre os problemas relacionados com a avaliação dos alunos e aplicação
dos programas curriculares.
8. Proceder à análise crítica do trabalho desenvolvido.
9. Elaborar relatórios das atividades curriculares e de complemento curricular.
10. Ratificar qualquer alteração à programação curricular e de complemento curricular
previamente definida.

Artigo 3º

- Competências da Coordenadora -

1. Presidir às reuniões de Departamento.
2. Fazer coordenação pedagógica do Departamento e articular as atividades das
diversas disciplinas e ciclos.
3. Colaborar com o Conselho Pedagógico nos domínios Pedagógico-Didático, da
orientação e formação do pessoal docente e não docente e acompanhamento dos
alunos.
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4. Representar o Departamento no Conselho Pedagógico.
5. Transmitir ao Departamento as orientações do Conselho Pedagógico.
6. Levar as propostas de Departamento ao Conselho Pedagógico.
7. Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da Escola ou do AECM
com vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica.
8. Promover a elaboração do Regimento do Departamento.
9. Assegurar o bom funcionamento do Departamento e estimular um bom
relacionamento entre todos os seus membros.
10. Dar conhecimento de todas as Informações/Comunicações que lhe forem
dirigidas.
11. Deve acumular com o cargo de Representante de Grupo Disciplinar sob proposta
do Conselho Pedagógico.
12. Outras competências/ funções de acordo com a legislação em vigor.

Artigo 4º

- Representante de Grupo Disciplinar -

1. Cada Departamento Curricular desde que integre disciplinas diferentes, terá um
Representante de Grupo Disciplinar para as respetivas disciplinas.

Artigo 5º

- Competências do Representante de Grupo Disciplinar -

1. Quando o Representante de Grupo Disciplinar tem a seu cargo disciplinas
específicas terá em relação a elas as mesmas competências do Coordenador.
2. Colaborar com a Coordenadora do respetivo Departamento Curricular.
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3. Apresentar à Direção da Escola um relatório crítico anual, do trabalho
desenvolvido.

Capítulo II
- Funcionamento -

Artigo 6º

1. O Departamento reunirá ordinariamente antes do início das atividades letivas, para
produzir recursos e instrumentos de trabalho, para organizar/ executar atividades e
planear as atividades a desenvolver, ao longo do ano letivo. Deverá reunir ainda
no final do ano letivo a fim de proceder ao balanço de todo o trabalho
desenvolvido.
2. Reunirá ainda extraordinariamente por convocatória do Diretor, do Coordenador,
sugestão dos Representantes de Disciplina, ou ainda a pedido de um terço dos
seus membros.
3. As convocatórias serão afixadas nos locais habituais com 48 horas de
antecedência. Em caso de necessidade absoluta a convocatória pode ser feita por
contacto direto no próprio dia.
4. O Departamento reunirá ordinariamente à 4ª feira, pelas 14 horas e 30 minutos,
sendo impossível esta hipótese, em outro dia da semana em hora a decidir pelo
Coordenador.
5. As reuniões terão a duração máxima de 2 horas, podendo prolongar-se sempre
que necessário, com a aprovação da maioria dos docentes presentes na reunião.
6. No caso da maioria dos presentes não aprovar o prolongamento acima referido, a
reunião terá continuidade na 4ª feira seguinte à mesma hora e local, desde que
não haja qualquer impedimento.
7. As reuniões serão secretariadas, rotativamente, pelos membros do Departamento,
por ordem alfabética.
8. As atas das reuniões de Departamento, Representantes de Grupo Disciplinar e de
Grupo Disciplinar serão informatizadas, ficando o original em dossiê à guarda do
Diretor e uma cópia no dossiê do Departamento ou numa pasta no computador do
Atelier.
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9. As atas de todas as reuniões do Departamento, de Representantes de Grupo
Disciplinar e de Grupo Disciplinar serão lidas e aprovadas no início da reunião
seguinte, com exceção da última reunião do ano letivo, em que deverão ser
lavradas, lidas e aprovadas na referida reunião.
10. Após a leitura e aprovação das atas, estas deverão ser entregues ao Coordenador
de Departamento no prazo máximo de 8 dias.
11. Os docentes que faltarem às reuniões, obrigam-se a tomar conhecimento do
conteúdo das mesmas, bem como respeitar as deliberações tomadas.

Artigo 7º

1. A Coordenadora de Departamento reunirá sempre que for oportuno com os
Representantes dos Grupos Disciplinares.
2. Serão lavradas atas informatizadas, ficando o original em dossiê próprio à
guarda do Diretor e uma cópia no dossier do Departamento ou numa pasta no
computador do Atelier.
3. As convocatórias das reuniões terão o mesmo esquema de funcionamento, já
mencionado no ponto 3 do artigo 6º.

Artigo 8º

1. Os Grupos disciplinares reunirão sempre que for oportuno ou a pedido de um
terço dos elementos do grupo.
2. Serão lavradas atas informatizadas, ficando o original em dossiê próprio à
guarda do Diretor e uma cópia no dossiê do Departamento.
3. As convocatórias dos grupos disciplinares terão o mesmo esquema de
funcionamento, já mencionado no ponto 3 do artigo 6º.
4. Qualquer proposta do Grupo Disciplinar, deverá ser entregue por escrito ao
Representante de Disciplina que por sua vez a fará chegar ao Coordenador do
departamento, num prazo de oito dias úteis antes da Reunião do Conselho
Pedagógico.
Artigo 9º

- Deveres dos membros do 6º Departamento -
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1. Desempenhar conscienciosamente todas as tarefas que lhe forem confiadas e os
cargos para que sejam designados, responsabilizando-se por toda a sua atividade
perante o Departamento e os Órgãos de Gestão.
2. Ser assíduo e pontual.
3. Colaborar com os membros do Departamento.
4. Cumprir as orientações decididas em grupo.

Disposições finais

1. As deliberações do 6º Departamento serão tomadas por maioria dos seus
membros presentes, não sendo permitida abstenção.
2. Em caso de empate o Coordenador exerce voto de qualidade.
3. As votações far-se-ão de braço no ar.
4. Este regimento entrará em vigor após aprovação em Conselho Pedagógico.
5. Este regimento será objeto de revisão sempre que a maioria dos membros do 6º
Departamento considere necessário e que o ratifique.
6. Dar conhecimento ao Conselho Pedagógico das alterações.

Póvoa de Varzim, 10 de Setembro de 2018
A Coordenadora de Departamento
Virgínia Sousa
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Escola E.B.2/3 Cego do Maio
Ano Letivo 2018/2019

Regimento do Departamento de Educação Especial

___________________________________________________________________

Capítulo I

- Definição -

O presente regimento define a composição e as competências do departamento de
educação especial, conforme a legislação em vigor.

Artigo 1º

- Composição -

É composto pelos docentes de educação especial e outros que o diretor no uso das
suas competências decida atribuir serviços nesta área.
Artigo 2º
- Competências Para além das competências e atribuições de serviço previstas na lei e as constantes
no regulamento interno do AECM, compete ainda aos docentes deste departamento:

1. Elaborar o regimento sob proposta da coordenadora.
_____________________________________________________________________________________________________
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2. Colaborar na organização do processo educativo de cada um dos alunos do seu
mapa de atendimento.

3. Realizar trabalho colaborativo com os diferentes intervenientes no processo
educativo dos alunos e prestar apoio direto aos alunos sempre com um carácter
complementar ao trabalho desenvolvido em sala de aula ou em outros contextos
educativos.

4. Apoiar a inclusão dos alunos no grupo/turma e nas rotinas e atividades da escola
designadamente através da diversificação de estratégias de acesso ao currículo.

5. Promover e apoiar o acesso à formação ao ensino superior, à integração na vida
pós- escolar, ao lazer, à participação social e à vida autónoma.

6. Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e
interação, fomentadores da aprendizagem.

7. Colaborar

na

programação

e

planificação

das

adequações

curriculares

significativas e das competências de autonomia pessoal e social.

8. Apoiar na utilização de materiais didáticos adaptados ou especialmente
concebidos para melhorar a aprendizagem e a autonomia pessoal, social e
profissional do aluno.

9. Refletir sobre a avaliação das aprendizagens e implementação das medidas de
suporte à aprendizagem

10. Proceder a qualquer alteração das medidas de suporte à aprendizagem
nos momentos previstos ou sempre que necessário.
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11. Participar, enquanto elemento variável da equipa multidisciplinar, na identificação
da necessidade de mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à
inclusão.

12. Participar na elaboração do relatório técnico pedagógico e/ou programa educativo
individual sempre que necessário.

Artigo 5º

- Competências da Coordenadora -

A Coordenadora do departamento de Educação Especial é uma docente do quadro
do agrupamento e deve reunir as competências adequadas em termos de formação
técnica - pedagógica. É eleita pelo departamento de acordo com a legislação em
vigor.
Compete à Coordenadora:

1. Presidir às reuniões do departamento de educação especial.

2. Promover a elaboração do regimento do departamento de educação especial.

3. Coordenar a ação do departamento de educação especial, articulando estratégias
e procedimentos.

4. Reunir ordinariamente uma vez por mês com os seus membros.

5. Representar o departamento no conselho pedagógico.

6. Transmitir ao departamento as orientações do conselho pedagógico.

7. Promover a articulação com as outras estruturas ou serviços do AECM.
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8. Assegurar o bom funcionamento do departamento e estimular um bom
relacionamento entre todos os seus membros.

9. Dar conhecimento de todas as comunicações/informações que lhe forem
dirigidas.

10. Desenvolver outras competências de acordo com a legislação em vigor,
nomeadamente ser parte integrante da equipa multidisciplinar.

11. Apresentar ao diretor um relatório anual, do trabalho desenvolvido.

Artigo 6º

- Deveres dos membros -

1. Desempenhar conscienciosamente todas as tarefas que lhe forem confiadas e os
cargos para que sejam designados, responsabilizando-se por todas as suas
atividades perante o Departamento e os Órgãos de Gestão.

2. Ser assíduo e pontual.

3. Colaborar com todos os membros deste departamento.

4. Cumprir as orientações decididas em departamento.

Póvoa de Varzim, 10 de setembro de 2018
A coordenadora do departamento de educação especial
_____________________________________________
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