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De acordo com o Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, republicado pelo decreto-lei N.º 

137/2012 de 2 de julho, e com o estabelecido no regulamento interno do agrupamento de 

escolas Miguel torga, Sabrosa, o Departamento da Educação Pré-escolar, elaborou o 

presente regimento que contém as regras de organização e funcionamento do mesmo. 

Capítulo I 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 Artigo 1º 

Objeto e âmbito 

O presente Regimento estabelece as regras de organização interna e funcionamento do 

Departamento da Educação Pré-escolar. 

 

Artigo 2º 

Aplicação 

O presente regimento aplica-se a todos os membros do Departamento da Educação Pré-

escolar 

Capítulo II 

 

Composição / Competências 

Artigo 3º 

Composição 

 O Departamento da Educação Pré-escolar é composto pela totalidade dos educadores 

de infância em funções no Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Sabrosa: 

Jardins de Infância 

 

 

INFÂNCIA 

Educadores de Infância 

 

 Sabrosa 

Maria da Conceição Almeida de Carvalho; 

Maria das Dores Alves da Silva Pereira; 

Maria José Lemos Bebiano; 

         Ana Paula da Rocha Vaz Alves Correia Ribeiro; 
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Artigo 4º 

Competências do Departamento da Educação Pré-escolar 

1. Compete departamento curricular:  

a)  colaborar com o conselho pedagógico na construção e desenvolvimento do Projeto 

Educativo do Agrupamento.  

b)  elaborar e avaliar o Plano Anual e Plurianual de Atividades, tendo em vista a 

concretização do Projeto Educativo do Agrupamento;  

c)  planificar e adequar à realidade do Agrupamento, a aplicação das orientações 

curriculares em vigor  

d) planificar e executar as atividades pedagógicas, constantes do plano anual de 

atividades;  

e) analisar e debater questões relativas à adoção de modelos pedagógicos, de 

métodos de ensino, referenciais de avaliação, de materiais de ensino e aprendizagem, 

numa perspetiva de partilha entre pares e de formação contínua;  

f)  desenvolver e apoiar projetos educativos, de caráter interdisciplinar;  

g)  inventariar os recursos existentes e fazer o levantamento das necessidades;  

h) desenvolver estratégias, em coordenação com os docentes de Educação Especial, 

visando contribuir para o sucesso educativo dos alunos com necessidades educativas 

especiais, nomeadamente, nos domínios da orientação, acompanhamento e 

avaliação;  

l) desenvolver, em conjugação com os serviços de psicologia e orientação e os 

diretores de turma, medidas nos domínios da orientação, acompanhamento e 

avaliação dos alunos, visando contribuir para o seu sucesso educativo;  

S. Martinho 
Maria de Lurdes Sampaio Martins de Almeida.  

Maria Amélia Vilela Matos Chambel. 

 

Parada de Pinhão Teresa Silva Pereira.  Coordenadora de Departamento 
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j) desenvolver e apoiar projetos educativos no âmbito local e regional, numa 

perspetiva de investigação ação, de acordo com os recursos da escola ou através da 

colaboração com outras escolas e entidades;  

l) propor os critérios de avaliação ao conselho pedagógico e responsabilizar -se pela 

sua correta aplicação;  

m) diagnosticar e apresentar propostas no âmbito das necessidades de formação dos 

docentes do Departamento;  

n) apresentar propostas de inovação de metodologias de ensino, assegurando a 

articulação com outras estruturas de coordenação pedagógica, com vista ao 

desenvolvimento dos planos curriculares e à implementação das medidas de 

promoção do sucesso educativo;  

o) colaborar na avaliação interna da escola;  

p) contribuir ativamente na implementação dos planos de melhoria;  

q) participar com contributos válidos nas reuniões de trabalho colaborativo semanais;  

r) articular as coadjuvações/assessorias nas turmas, em contexto de sala de aula, 

tendo em conta o superior interesse da aprendizagem dos alunos;  

s) assegurar a execução das medidas de promoção do sucesso educativo definidas nos 

documentos estruturantes do Agrupamento;  

t) colaborar na calendarização das atividades inerentes à supervisão pedagógica.  

 

Artigo 5º 

Deveres dos docentes do departamento da Educação Pré-escolar 

1. Para além dos deveres gerais estabelecidos no artigo 3º, capítulo II, do anexo da 

Lei nº 58/2008 de 9 de setembro e dos deveres específicos consignados nos artigos 

10º,10º-A,10º-B e 10º-C do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário e do estabelecido no artigo 41º da Lei nº 

51/2012 de 5 de setembro, são ainda deveres do professor:  

a) garantir um ambiente favorável à aprendizagem dentro da sala de aula, aplicando 

as diretivas aprovadas pelo conselho de turma, a fim de melhorar os níveis de 

desempenho e sucesso escolar dos alunos;  

b) Ser assíduo e pontual, cumprindo integralmente o horário que lhe for atribuído;  
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c) solicitar ao diretor autorização para qualquer alteração pontual do seu horário e 

comunicar ao assistente operacional do setor qualquer mudança de sala;  

d) cumprir as orientações/solicitações do coordenador de departamento curricular;  

e) ser firme nas suas atitudes, não permitindo comportamentos inadequados e 

perturbadores durante a aula, fazendo cumprir, nomeadamente, o estipulado nos 

deveres gerais dos alunos.  

f) comunicar ao encarregado de educação através da caderneta, sempre que o aluno:  

Manifeste atitudes incorretas;  

g) proceder a uma avaliação consciente, criteriosa e imparcial dos alunos da turma;  

h) colaborar com os coordenadores na preparação das reuniões, elaborando e 

enviando antecipadamente a respetiva documentação, via correio eletrónico;  

i) conhecer, cumprir e fazer cumprir o regulamento interno, nomeadamente no que 

diz respeito à preservação, conservação e asseio das instalações escolares;  

j) comunicar com a devida antecedência ao diretor, as aulas e atividades a realizar 

fora da escola, acompanhando sempre os alunos;  

l) pedir atempadamente autorização ao diretor para permutar, antecipar ou adiar as 

aulas, em caso de força maior e devidamente justificado;  

m) colaborar no cumprimento do plano de melhoria;  

n) contribuir para a elaboração/reformulação dos documentos estruturantes do 

AEMT;  

o) Cooperar com o coordenador de departamento no âmbito da supervisão 

pedagógica. 

Artigo 6º 

Direitos dos docentes:  

1- Para além dos direitos previstos na lei geral aplicável à função pública e os 

consignados nos artigos 4º, 5º, 6º, 7º,8º e 9º do Estatuto da Carreira dos Educadores 

de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico Secundário os docentes do AEMT 

têm ainda direito a: 

a) ser tratado com respeito pelos demais membros da comunidade escolar; 

b) ser apoiado e esclarecido no âmbito das estruturas a que pertence;  

c) usufruir de condições favoráveis ao desenvolvimento do seu trabalho;  
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d) participar ativamente nas reuniões de trabalho colaborativo semanais;  

e) ver avaliada de forma rigorosa, isenta e imparcial a sua atividade profissional aos 

vários níveis de intervenção na escola; 

f) ver respeitada a sua autoridade profissional pela comunidade educativa;  

g) dispor de uma sala de professores com condições de trabalho;  

h) usufruir do serviço de impressões e fotocópias mediante apresentação do cartão 

eletrónico e segundo as regras definidas; 

i) encontrar devidamente limpos todos os lugares que frequenta;  

j) solicitar a presença de um assistente operacional sempre que necessário;  

k) ser informado de todos os assuntos inerentes à vida escolar;  

l) ser informado das decisões emanadas do diretor, conselho pedagógico e conselho 

administrativo, mapas de faltas dos docentes e ainda de toda a legislação em vigor;  

m) não ser interrompido nas aulas e reuniões, exceto em casos devidamente 

justificados e de força maior; 

n) estacionar o veículo de transporte nos locais destinados para esse efeito dentro do 

recinto da escola sede; 

o) emitir recomendações no âmbito da análise do funcionamento da escola;  

p) ser elucidado pelo coordenador técnico sobre questões do seu interesse;  

q) receber mensalmente dos serviços administrativos documento relativo ao cálculo 

do seu vencimento; 

r) ser ouvido previamente em todos os assuntos que lhe digam pessoalmente 

respeito, antes do seu eventual encaminhamento para instâncias hierárquicas 

superiores. 

 

Artigo 7º 

Competências do Coordenador do Departamento da Educação Pré-escolar 

 

1. São competências do coordenador de departamento curricular:  

a) elaborar e submeter à aprovação o regimento do órgão que coordena, na primeira 

reunião do mandato;  

b) convocar as reuniões;  
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c) definir e dirigir os trabalhos das reuniões;  

d) coordenar as reuniões semanais de trabalho colaborativo;  

e) promover a troca de experiências e a cooperação entre os docentes;  

f) desempenhar as funções de avaliação e supervisão previstas na lei e as que venham 

a ser atribuídas no âmbito da dinâmica do AEMT.  

g) assegurar o cumprimento dos planos de melhoria;  

h) transmitir as informações e deliberações provenientes do conselho pedagógico;  

i) apresentar ao Conselho Pedagógico as propostas do departamento curricular com 

interesse para a comunidade educativa;  

j) assegurar a participação do departamento na elaboração, desenvolvimento e 

avaliação do projeto educativo do agrupamento, bem como do regulamento interno e 

do plano anual de atividades;  

l) assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da 

aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e de avaliação das 

aprendizagens;  

n) promover a articulação com outras estruturas ou serviços, com vista ao 

desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica;  

o) propor ao Conselho Pedagógico os critérios de avaliação bem como o 

desenvolvimento de componentes curriculares locais e a adoção de medidas 

destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos;  

p) promover a realização de atividades de investigação, reflexão e de estudo, visando 

a melhoria da qualidade das práticas educativas.  

q) estimular a cooperação com outras escolas no que se refere à partilha de recursos 

e à dinamização de projetos de inovação pedagógica;  

r) apresentar propostas/sugestões de atuação nas reuniões convocadas pelo diretor;  

s) garantir as práticas de autoavaliação da estrutura que coordena;  

t) Certificar-se da tomada de conhecimento pelos docentes das normas e documentos 

que regulam o funcionamento do Agrupamento 

 

 

Capítulo III 



   

 
P
E
.R

I 

1
0
.2

0
2
0
 

V
0
 

 

 

Página | 8 de 11 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA 

 SABROSA - 152808 

 

Organização do departamento/ Funcionamento 

        Artigo 8º 

      Realização das reuniões 

1- O Departamento da educação Pré-escolar reunirá na Escolar Básica Fernão de 

Magalhães. 

Artigo 9º 

Reuniões ordinárias 

1- O Departamento da Educação Pré-escolar reunirá, ordinariamente, no início, e no fim de 

cada ano letivo e no final de cada período letivo.   

 

Artigo 10º 

Reuniões extraordinárias 

1- O Departamento da Educação Pré-escolar reunirá, extraordinariamente, em qualquer 

momento por iniciativa do seu coordenador ou a requerimento de pelo menos, dois 

terços dos seus membros em efetividades de funções ou por iniciativa da Direção 

Executiva. 

 

Artigo 11º 

Convocação das reuniões 

1- As reuniões ordinárias serão convocadas com a antecedência mínima de quarenta e oito 

horas sobre a data da reunião e comunicadas via correio eletrónico. 

2- Nos casos de manifesta urgência, o Coordenador poderá convocar reuniões 

extraordinárias com a antecedência mínima de vinte e quatro horas, desde que assegurada a 

informação da convocatória a todos os membros. 

3- Em todas as convocatórias constará obrigatoriamente o local, o dia e a hora de 

funcionamento e o assunto da ordem de trabalhos; 

4- Sempre que da agenda de trabalho conste a análise de documentos, estes devem ser 

entregues antes da reunião, salvo se os documentos forem do conhecimento geral ou 

divulgados oficialmente. Neste caso é suficiente a sua completa identificação. 

 

 

Artigo 12º 
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Duração das reuniões 

1- As reuniões terão a duração máxima de duas horas, salvo, se no momento, os seus 

membros deliberarem continuar os trabalhos por mais algum tempo. 

2- As reuniões terão início até quinze minutos da hora marcada, não havendo mais tempo de 

tolerância. 

 

 

 

Artigo 13º 

Presenças 

1- Registo de presenças/faltas na folha de rosto e assinada digitalmente pelo presidente e o 

respetivo secretário, aquando a elaboração da ata. 

Artigo 14º 

Substituição do Coordenador 

1- Na ausência do coordenador será o mesmo substituído por indicação do Diretor.  

2- O coordenador poderá nomear um seu representante para reuniões às quais não possa comparecer. 

 

Artigo 15º 

Atas 

1- As atas das reuniões serão elaboradas rotativamente e por ordem alfabética, por todos os 

docentes, à exceção do presidente.  

2- A inserção das atas na aplicação UTILatas é feita no prazo de 48 horas após a reunião, pelo 

secretário da reunião. 

3- A ata só pode ser editada/alterada pelo secretário ou pelo presidente até à data em que a 

mesma é assinada pelo diretor. 

 

 

        Artigo 16º 
Deliberações 

1- O quórum das deliberações será obtido com dois terços dos seus elementos. 

2- Só podem ser objeto de deliberações assuntos incluídos na agenda de trabalhos. 

3- Sempre que surjam situações de votação, esta deverá realizar-se por sufrágio secreto e presencial, 

não havendo direito à abstenção. 

4 - Em caso de empate na votação, o presidente tem voto de qualidade. 

 

 

Artigo 17º 
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Intervenções e direito de resposta 

1- Ao presidente compete dirigir as reuniões de modo que os assuntos trazidos ao plenário 

para discussão e análise não tomem as reuniões tão exaustivas quanto infrutíferas. 

2- Cada elemento do Departamento disporá de um tempo total de intervenção de cinco 

minutos, devendo sempre restringir-se ao assunto em análise e após inscrição para o efeito. 

3- Esgotado o tempo previsto no número anterior, cada elemento só poderá continuar no 

exercício da palavra com a anuência do presidente da reunião. 

4- O uso da palavra para o exercício do direito de resposta não pode exceder os cinco minutos, 

salvo a anuência do presidente da reunião. 

5 -As partes da intervenção de qualquer elemento que incluam informações de bastante 

detalhe ou dados de difícil apreensão devem ser facultadas, por escrito ou em suporte 

informático ao secretário da reunião. 

 

Capítulo V 

 

Disposições finais 

Artigo 18º 

1- O Regimento entra em vigor imediatamente após a sua aprovação. 

Artigo 19º 

Omissões 

1 - As omissões a este regimento, serão supridas, subsidiariamente, nos termos no disposto no 

Código do Procedimento Administrativo. 

 

Artigo 20º 

Revisão 

1- O Regimento poderá ser alterado pelos docentes do Departamento, por proposta de um terço 

dos seus membros votantes. 

2- As alterações ao Regimento, em resultado do ponto anterior, devem ser aprovadas por maioria 

de dois terços dos seus membros votantes. 

 

 

Sabrosa,  03 de setembro de 2021 
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A Coordenadora do Departamento da Educação Pré-Escolar 

                   ________________________________________________________ 

                                           (Teresa da Silva Pereira)     


