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PREÂMBULO 

O presente Regimento do Conselho dos Diretores de Turma regula-se pelo estipulado no 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de junho, mais o consignado no Regulamento Interno do 

Agrupamento, sem prejuízo de disposições posteriores.  

 

Artigo 1.° 

Natureza e composição 

1. O Conselho de Diretores de Turma dos 2° e 3.º Ciclos é uma estrutura de apoio ao 

Conselho Pedagógico e ao Diretor, e tem por finalidade a articulação das atividades das 

turmas. 

2. O Conselho de Diretores de Turma dos 2.° e 3.º Ciclos é constituído por todos os 

Diretores de Turma destes ciclos de escolaridade. 

3. O Conselho de Diretores de Turma é coordenado por dois professores, representantes 

de cada ciclo, designados pelo Diretor de entre os/as diretores/as de turma do 2.º e do 3.º 

ciclos. 

4. Um dos Coordenadores será representante desta estrutura no Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 2.° 

Atribuições 

1. São atribuições do Conselho de Diretores de Turma: 

a) Assegurar a articulação das atividades das turmas; 

b) Promover a execução das orientações dos órgãos de Administração e Gestão; 

c) Planificar as atividades e projetos a desenvolver, anualmente, de acordo com as 

orientações do Conselho Pedagógico; 

d) Desencadear mecanismos de apoio aos Diretores de Turma; 

e) Propor orientações genéricas para a realização de reuniões de Conselho de Turma; 

f) Propor e planificar formas de atuação junto dos pais e encarregados de educação; 

g) Analisar as propostas dos Conselhos de Turma quanto à integração dos alunos na 

vida escolar; 

h) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os Serviços 

Especializados de Apoio Educativo na gestão adequada de recursos e na adoção de 

medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens 

2. Compete ainda ao Conselho de Diretores de Turma do 3.º ciclo promover iniciativas que 

informem e orientem os alunos dos possíveis percursos educativos após o 9.º ano de 

escolaridade. 

 

Artigo 3.° 

Funcionamento 

1. O Conselho de Diretores de Turma do 2.° e 3.º Ciclos reúne: 
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a) Ordinariamente, antes do início do ano letivo para planificação das atividades a 

desenvolver e uniformização de critérios/estratégias de atuação e no final de cada 

um dos períodos (antes das reuniões de avaliação sumativa dos alunos); 

b) Extraordinariamente, sempre que o respetivo Coordenador, por sua iniciativa, por 

solicitação do Diretor ou a requerimento, por escrito, de pelo menos um terço dos 

seus membros o solicitem. 

2. As reuniões do Conselho de Diretores de Turma do 2.° e 3.º Ciclos  poderão realizar-se em 

conjunto ou separadamente. 

3. As reuniões são convocadas com um mínimo de 48 horas de antecedência, devendo na 

convocatória constar a respetiva Ordem de Trabalhos. 

4. As reuniões terão a duração máxima de 2 horas. Os assuntos não tratados transitam 

para a sessão seguinte. Terão prioridade os assuntos que tenham prazos a cumprir e que 

exijam votação. 

5. As reuniões realizam-se estando presentes a maioria absoluta dos elementos que 

constituem o Conselho. 

6. Na impossibilidade do(s) Coordenador(es) estar(em) presente(s) a reunião será 

presidida por um elemento da Direção ou do Conselho de Diretores de Turma, indicado 

pelo Diretor. 

7. As faltas dadas às reuniões do Conselho dos Diretores de Turma serão comunicadas aos 

Serviços Administrativos nas 24 horas subsequentes à reunião, correspondendo a 2 

tempos letivos 

 

Artigo 4.º 

Direitos dos membros 

Além dos direitos previstos na lei, ou no Regulamento Interno do Agrupamento, os 

membros têm, ainda, o direito de: 

a) Participar nos debates e nas votações; 

b) Apresentar propostas, individualmente; 

c) Solicitar apoio e colaboração no desempenho das suas funções. 

 

Artigo 5.º 

Deveres dos membros 

Além dos direitos previstos na lei, ou no Regulamento Interno do Agrupamento, os 

membros têm, ainda, o dever de: 

a) Comparecer e participar nas reuniões convocadas; 

b) Implementar as orientações da Direção, do/a Coordenador(a), bem como as decisões 

do Conselho de Diretores de Turma; 

c) Respeitar a legislação e o presente Regimento; 



  

página  4  de  4                                                  REGIMENTO INTERNO CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 

CONSELHO DE DIRETORES DE TURMA 
REGIMENTO INTERNO 

d) Manter informado/a o/a respetivo/a secretário/a e fornecer-lhe toda a documentação 

que julgue necessária. 

 

Artigo 6.° 

Competências do Coordenador dos Diretores de Turma dos  2.° e 3.º Ciclos 

Aos Coordenadores de Diretores de Turma compete: 

a) Propor a ordem de trabalhos do Conselho de Diretores de Turma ao Diretor; 

b) Presidir e coordenar a ação do respetivo conselho, articulando estratégias e 

procedimentos; 

c) Divulgar, junto dos Diretores de Turma, toda a informação necessária e apoiá-los no 

adequado desempenho das suas competências; 

d) Organizar e manter atualizado um Dossier Digital com toda a documentação necessária 

e fundamental ao desempenho do cargo de Diretor de Turma; 

e) Apresentar no Conselho Pedagógico as propostas dos Diretores de Turmas; 

f) Colaborar com o Coordenador do Núcleo da Educação Especial na implementação dos 

programas de Apoio Educativo, com outras estruturas educativas e com o Diretor na 

implementação de Atividades de Complemento Curricular. 

 

Artigo 7.º 

Mandato 

 O mandato dos Coordenadores é de quatro anos, coincidentes com o mandato do Diretor, 

sempre que possível. 

 

Artigo 8.° 

Omissões 

Todos os casos omissos são resolvidos pontualmente pelo Diretor, sem prejuízo do 

estipulado em lei. 

 

Artigo 9.º 

Entrada em vigor/Período de Vigência 

O presente regimento entrará em vigor após aprovação em Conselho Pedagógico e terá a 

duração de quatro anos. 

 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 31 de janeiro de 2018 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 
 

 
 

José Carlos Maciel Pires de Lima 

 


