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Preâmbulo 
 

A coordenação pedagógica de cada ciclo tem 
como finalidade a articulação das actividades 
das turmas, sendo assegurada por Conselhos 
de Diretores de Turma, colaborndo com o 
Conselho Pedagógico e com a Direção tendo 
em vista o desenvolvimento do Projecto 
Educativo de Escola, no sentido de assegurar 
a coordenação, supervisão e 
acompanhamento das actividades escolares, 
promovendo o trabalho cooperativo. 
 

 
CAPÍTULO I 

Disposições gerais 
 

Artigo 1º 
Enquadramento Legal 

 
O presente Regimento enquadra-se no exposto 
no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º224/2009, de 11 de 
setembro e Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de 
julho,Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, 
Portaria nº74-A/2013 de 15 de fevereiro, 
Portaria nº59-C/2014 de 7 de março e no 
Regulamento Interno da escola Profissional e 
Desenvolvimento Rural de Carvalhais. 
O presente Regimento estará em vigor entre o 
ano lectivo de 2014 e o ano lectivo 2018. 
 

 
Artigo 2º 
Definição 

 
O conselho de Diretores de Turma do Ensino 
Profissional é o órgão de coordenação e 
planificação das actividades das turmas do 
ensino profissional e responsável pela aplicação 
das orientações emanadas pela Direção e 
Conselho Pedagógico e pelo cumprimento das 
disposições legais da Direção de turma. 
Cada Diretor de Turma é responsável pelo 
cumprimento das decisões tomadas pelo 
Conselho nas reuniões do seu Conselho de 
Turma, assim como pelo cumprimento integral 
das disposições fixadas pelos órgãos 
competentes. 
 
 

Artigo 3º 
Composição 

 
1- Cada conselho de Diretores de Turma é 

composto  pelos Diretores de turma e pelos 
respectivos Coordenadores. 

 

 

Artigo 4º 
Coordenação  

1- O Conselho de Diretores de Turma é 
coordenado por dois Coordenadores: um de 
ensino básico e outro do ensino profissional. 

2- Os Coordenadores dos Diretores de Turma 
são designados pelo Diretor de entre os 
membros que integram o Conselho de 
Diretores de Turma, de preferência com 
formação especializada na área de orientação 
educativa ou da coordenação pedagógica. 

3- O mandato dos Coordenadores de Diretores 
de Turma segue o disposto no artigo 95º do 
ponto 3 do Regulamento Interno (duração de 
quatro anos). 

4- O mandato do Coordenador pode cessar, a 
todo o tempo, por decisão fundamentada do 
Diretor da Escola, ouvido o Conselho 
Pedagógico, ou, a pedido do interessado no 
final do ano lectivo. (ponto 3 do artigo 95º do 
RI). 
5- O mandato do Coordenador cessa com o 
mandato do Diretor. 

 

                     
                    CAPÍTULO II 

Artigo 5º 
Funcionamento  

 
1- O Conselho de Diretores de Turma reúne: 
a) ordinariamente, no início do ano 

lectivo, para a preparação conjunta da 
abertura do ano escolar, e antes de cada 
momento de avaliação; 

b) extraordinariamente, sempre que seja 
convocado pelo(a) Coordenador(a), a 
requerimento de um terço dos seus 
membros em efectividade de funções ou por 
solicitação do Diretor. 

 
 

Artigo 6º 
Convocatórias  

 

 1- As convocatórias serão feitas nos termos    
da lei e nelas constará a ordem de trabalhos, o 
dia, hora e local da reunião. 
a) As convocatórias serão afixadas em local 

próprio com uma antecedência mínima de 48 
horas e devem ser assinadas por cada um 
dos membros do Conselho. 

 
      

 Artigo 7º 
Ordem de Trabalhos 

 
1- A ordem de trabalhos, inclui 

obrigatoriamente os seguintes pontos: 
a) Leitura, discussão e aprovação da ata da 

reunião anterior; 
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b) Informações. 
2- A ordem de trabalhos não pode ser alterada 

a não ser por consenso do Conselho de 
Diretores de Turma. 

 
 

           Artigo 8º 
Reuniões 

 
1- As reuniões só poderão realizar-se se existir 

quórum: 50% mais um. Caso não exista 
quórum marcar-se-á nova reunião, com 
intervalo mínimo de vinte e quatro horas. 

2- A tolerância máxima de atraso para as 
reuniões será de 15 minutos, após o que 
será marcada falta de presença. 

3- A duração máxima das reuniões será de 2 
horas. No entanto, as reuniões poderão 
exceder esta duração desde que todos os 
membros estejam de acordo e os assuntos a   
tratar o justifiquem. Se o último caso se 
verificar deverá observar-se um intervalo de 
15 minutos após 120 minutos de reunião, 
nunca as reuniões podendo ultrapassar o 
período máximo de 3 horas. 

  Caso a ordem de trabalhos não tenha sido 
cumprida será convocada nova reunião num 
prazo máximo de 48 horas. 

4- As reuniões serão presididas pelos 
respectivos Coordenadores dos Diretores de 
Turma e secretariadas por um dos membros 
do Conselho (sorteados). 

5- Para intervir nos debates sobre matérias da 
ordem de trabalhos, cada membro deverá 
solicitar aos Coordenadores o seu pedido de 
intervenção. Os Coordenadores indicarão 
quem deverá usar da palavra de acordo com 
a ordem de inscrições. 

6- No uso da palavra cada membro dirigir-se-á 
ao conjunto e não a um determinado 
elemento. 

7- Sob pena de lhe ser retirado o uso da 
palavra, o elemento interveniente, deverá 
abordar o assunto directamente e de forma 
respeitosa. 

8- A votação de propostas apresentadas na 
reunião far-se-á de braço no ar, salvo 
quando a natureza das situações exija ou 
aconselhe voto secreto. Em caso de empate 
os Coordenadores terão voto de qualidade. 

9- As reuniões do Conselho de Diretores de 
Turma do ensino básico e profissional 
realizar-se-ão em separado. Quando se 
verificar situações que diga respeito a ambos 
os ciclos o Conselho reúne e será presidida 
pelos dois coordenadores.  

10- Para questões omissas, aplicar-se-á a 
legislação em vigor e o Regulamento Interno. 

 
 

Artigo 9º 
Ata 

 
1- É lavrada, de forma rotativa, por um(a) 

secretário/a sorteado/a de entre os 
elementos presentes. 

2- Na introdução, para além da data, são 
referidos os nomes do/a secretário/a, dos 
elementos ausentes e de eventuais 
convidados presentes na reunião. 

 
 

Artigo 10º 
Faltas 

 
1- As faltas serão justificadas de acordo com a 

legislação em vigor. 
2- As faltas dos membros do Conselho de 

Diretores de Turma às reuniões 
correspondem a dois tempos lectivos. 

3- As faltas dos membros do Conselho de 
Diretores de Turma às reuniões serão 
registadas em acta e na convocatória. Será 
registada a falta sempre que: 

a) o professor Diretor de Turma esteja 
ausente; 

b) o professor Diretor de Turma se ausentar 
definitivamente da reunião antes de a 
mesma ser dada por encerrada pelo membro 
que preside à reunião; 

c) o professor Diretor de Turma compareça 
atrasado à reunião mais de 15 minutos em 
relação à hora marcada. 

 
 

Artigo 11º 
Competências 

 
1- As competências dos Coordenadores de 

Diretores de turma são as descritas no ponto 
2 do Artigo 9º do Decreto Regulamentar nº 
10/99 e no ponto 1 do artigo 96º do 
Regulamento interno, destacando-se: 

a) Coordenar a acção do respectivo Conselho, 
articulando estratégias e procedimentos; 

b) Submeter ao Conselho Pedagógico 
propostas do Conselho que coordena; 

c) Definir a ordem de trabalhos dos Conselhos 
de Turma; 

d) Apresentar ao Diretor um relatório crítico, 
anual, do trabalho desenvolvido. 

 
 

Artigo 12º 
Direitos dos Membros 

 
1- São direitos dos membros do Conselho de 

Diretores de Turma, além dos conferidos por 
lei, os seguintes: 
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a) usar da palavra nos termos do presente 
regimento; 

b) participar nos debates e nas votações nos 
termos do presente regimento 

c) solicitar apoio e colaboração no 
desempenho das funções; 

d) apresentar propostas, individualmente. 
  

Artigo 13º 
Deveres dos Membros 

 
1- São deveres dos membros do Conselho de 

Diretores de Turma, além dos conferidos por 
Lei, os seguintes: 

a) comparecer e participar nas reuniões nos 
dias e horas marcadas, faltando, justificar 
as faltas nos prazos estipulados; 

b) implementar as orientações da Direção, do 
Coordenador, bem como as decisões do 
Conselho de Diretores de Turma; 

c) respeitar a legislação e o presente 
regimento; 

d) observar a ordem e a disciplina nas 
reuniões, quer no que respeita a este 
regimento quer no que resultar das 
deliberações, das decisões tomadas durante 
as reuniões; 

e) não usar, para fins de interesse próprio ou 
de terceiros, informações a que tenha 
acesso no exercício das suas funções, 
quando os assuntos tenham carácter 
sigiloso; 

f) actuar com justiça e imparcialidade. 
 
 

                    CAPÍTULO III 
 

Artigo 14º 
        Disposições Finais/Normas Revogatórias 

 
1- Compete ao Coordenador dos Diretores de 
Turma interpretar este Regimento Interno e 
suprir as suas lacunas. 
2- O presente Regimento Interno poderá ser 
alterado mediante proposta apresentada por 
qualquer membro do Conselho dos Diretores 
de Turma  e aprovada por maioria de dois 
terços dos seus elementos, com o objectivo 
de o melhorar. 

3- Este Regimento Interno entra em vigor logo 
após a sua aprovação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


