
 

 

 Departamento da Educação Pré-Escolar 

Regimento 

 

 

I – Disposições Gerais 

Constituição 

1 - O Departamento é composto pela totalidade de docentes do grupo de recrutamento 

100 em funções efetivas no Agrupamento, com exceção dos docentes que esteja afetos à 

Intervenção Precoce ou outra função/estrutura no âmbito da educação especial.  

2 - Os docentes da Educação Especial, não fazendo parte deste departamento, podem 

ser pontualmente convocados quando algum ponto da ordem de trabalhos exigir a sua 

participação. 

Competências 

1 – O Departamento é uma estrutura de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica que colabora com o Conselho Pedagógico e o Diretor, no sentido de assegurar a 

coordenação, supervisão e acompanhamento das atividades escolares, promover o trabalho 

cooperativo entre docentes e participar na avaliação de desempenho do pessoal docente. 

2 – Compete especialmente ao Departamento, promover a articulação e a gestão 

curriculares do currículo nacional, programas e orientações curriculares, através da cooperação 

entre docentes, procurando adequar o currículo às necessidades específicas dos alunos. 

3 – Em geral, compete ao Departamento: 

a) Deliberar e cumprir as propostas do Departamento e decisões tomadas em Conselho 

Pedagógico; 

b) Propor atividades e avaliar os seus resultados; 

c) Participar ativamente na vida da Escola; 

d) Elaborar materiais didáticos e de avaliação correspondentes aos instrumentos e 

critérios de avaliação aprovados; 

e) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 

f)  Planificar e adequar à realidade da Escola os planos de estudo estabelecidos ao nível 

nacional; 

g) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas; 

h) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos 

de alunos; 

i) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da 

aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e de avaliação das aprendizagens; 

j)  Identificar necessidades de formação de docentes; 

k) Analisar e debater questões relacionadas com métodos de ensino/aprendizagem; 



 

 

l) Analisar e apresentar estratégias para melhorar os resultados da avaliação interna e 

externa; 

m) Analisar e refletir sobre práticas educativas e o seu contexto. 

4 - Compete ainda ao departamento: 

a) Elaborar o seu regimento de acordo com o regulamento interno do agrupamento; 

b) Discutir e propor ao Conselho pedagógico critérios de avaliação; 

c) Colaborar com outras estruturas de gestão do Agrupamento em medidas que visem 

promover o sucesso educativo; 

d) Requerer e desenvolver medidas no domínio da formação dos docentes; 

e) Propor critérios para distribuição de serviço docente, gestão de espaços e 

equipamentos; 

f)  Colaborar na elaboração e concretização do projeto educativo; 

g) Colaborar na elaboração e concretização do Plano Anual de Atividades. 

5 – São, ainda, competências do Departamento as que estiverem determinadas no 

Regulamento Interno do Agrupamento ou que sejam atribuídas por lei ou pelo Diretor. 

 

II – Coordenador e Secretário 

Designação do Coordenador 

1 - O Departamento é gerido por um Coordenador que deve possuir formação 

especializada nas áreas da supervisão pedagógica, avaliação do desempenho docente ou 

administração educacional. 

2 – O Coordenador é eleito pelo respetivo Departamento de uma lista de três docentes 

propostos pelo Diretor, sendo eleito o que reunir maior número de votos. 

3 – O mandato do Coordenador tem a duração do mandato do Diretor e cessa com o 

mandato deste. 

4 – O Coordenador pode ser exonerado a todo o tempo por despacho fundamentado do 

Diretor, após consulta ao Departamento. 

Substituição do Coordenador 

1 – Sempre que seja necessário reunir o Departamento, por razões urgentes e inadiáveis 

e/ou quando o coordenador se encontre impedido temporariamente de desempenhar as suas 

funções, este é substituído pelo docente mais graduado que integre o Departamento. 

Competências do Coordenador 

1 - Compete ao Coordenador representar o Departamento, dentro e fora dele, nas 

restantes estruturas ou órgãos do Agrupamento, nomeadamente no Conselho Pedagógico. 

2 – Compete-lhe, ainda, convocar as reuniões e dirigir as mesmas, assegurando que 

sejam cumpridas as orientações do Conselho Pedagógico e/ou Diretor. 

3 – O Coordenador assegurará, ainda, todas a competências que lhe forem atribuídas 

por lei ou pelo Diretor. 

 

 



 

 

Designação do Secretário 

1 – O Secretário é nomeado pelo Coordenador, sob proposta do Departamento ou, caso 

não haja proposta, será nomeado rotativamente para cada reunião, de forma a acordar no 

início do ano, assegurando-se que essa função será atribuída a todos os docentes do 

Departamento. 

Substituição do Secretário 

1 – Sempre que o Secretário seja nomeado rotativamente e, na reunião, o mesmo falte, 

as suas funções serão executadas pelo docente imediatamente a seguir, cabendo ao docente 

que falte assegurar o secretariado da reunião seguinte. 

2 – Caso o secretário seja nomeado pelo Coordenador, sob proposta do Departamento, 

e seja necessário substituí-lo temporariamente, cabe ao Coordenador designar novo elemento. 

Competências do Secretário 

1 – Compete ao Secretário secretariar as reuniões do Departamento, assegurando que 

seja elaborada uma ata onde constem todos os assuntos e deliberações tomadas. 

2 – Compete ao Secretário, após a reunião, entregar ao Coordenador, por via eletrónica, 

a proposta de ata. 

 

III – Reuniões 

Convocatória 

1 - As reuniões de departamento são convocadas pelo Coordenador com uma 

antecedência mínima de 48 horas através de convocatória, da qual constará a ordem de 

trabalhos, com conhecimento do Diretor. 

Ordem de Trabalhos 

1 – A elaboração da Ordem de Trabalhos é da responsabilidade do Coordenador, 

devendo, para o efeito, incluir todas as matérias para as quais seja necessário ao 

Departamento deliberar ou apreciar. 

2 - No início de cada reunião ordinária qualquer membro do departamento poderá propor 

a inscrição de um ou mais pontos da ordem de trabalhos, sendo estes incluídos na Ordem de 

Trabalhos, desde que nenhum membro se oponha. 

Horários e duração das reuniões 

1 - As reuniões de Departamento têm a duração máxima de duas horas, podendo, no 

entanto, prolongar-se para além desse período, se, pelo menos dois terços dos membros 

presentes, reconhecerem a urgência das deliberações sobre os assuntos não discutidos até à 

hora marcada para o final da reunião. 

Periodicidade 

1 - O Departamento reúne ordinariamente duas vezes por período, sob presidência do 

coordenador e extraordinariamente sempre que para tal seja convocado pelo mesmo, por sua 

iniciativa ou a requerimento de um terço dos seus membros, ou ainda sempre que seja 

convocado pelo Diretor. 

 



 

 

Regime de faltas 

1 – As faltas às reuniões de Departamento são justificadas nos termos do estatuto da 

Carreira Docente e legislação complementar. 

Quórum 

1 – O Departamento só poderá reunir desde que estejam presentes pelo menos metade 

dos seus membros. 

2 - No caso de não estarem presente metade dos membros, será convocada nova 

reunião no prazo de 48 horas. 

Votações 

1 – As votações são sempre nominais, não podendo haver lugar a representação de 

membros não presentes na reunião. 

2 – Sempre que as matérias em apreço assim o exijam, as votações poderão ser por 

escrutínio secreto. 

Deliberações 

1 – As deliberações são tomadas por maioria simples, com exceção daquelas em que, 

por força da lei, seja requerida outra forma. 

2 – O Coordenador dispõe do voto de qualidade nas situações em que haja empate na 

votação. 

Atas 

   1 – Após a reunião o secretário enviará a ata, por e-mail, num prazo de uma semana, 

ao coordenador que tomará conhecimento da redação da mesma.  

   2- Em cada reunião será lida e aprovada a ata da reunião anterior, a qual será 

entregue ao Diretor do Agrupamento. Nas reuniões de Avaliação, nos finais dos Períodos 

Letivos, as atas serão lidas e aprovadas no final da reunião. 

 

IV – Disposições Finais 

Entrada em vigor 

1 - O presente regimento entra em vigor imediatamente após aprovação do Conselho 

Pedagógico. 

Revisões 

1 - O regimento tem a vigência de 4 anos, podendo ser revisto a qualquer momento por 

alteração da lei ou por proposta de maioria qualificada do Departamento. 

2 – As revisões do Regimento são aprovadas por maioria simples. 

Matéria não prevista 

1 – Todas as matérias não previstas no Regimento são reguladas pelo disposto no 

Regulamento Interno do Agrupamento, pelo Código de Procedimento Administrativo e pela lei 

geral. 

 

 


