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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA 

 SABROSA - 152808 

 
REGIMENTO DO CONSELHO DE 

DIRETORES DE TURMA / PROFESSORES TITULARES DE TURMA 
 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

Artº1º 
Objeto e âmbito 

 1. Este regimento estabelece as regras de organização e de funcionamento do Conselho de Diretores de 
Turma / Professores Titulares de Turma, tendo por base o estabelecido na Lei e no Regulamento 
Interno da Escola. 

Artº2º 
Aplicação 

 1. O presente regimento aplica-se a todos os seus membros. 
 

Artº3º 
Definição de conceito 

  1. O Conselho de Diretores de Turma/ Professores Titulares de Turma é uma estrutura de orientação 
educativa que visa a coordenação pedagógica e se destina a articular e harmonizar as atividades 
desenvolvidas pelas turmas de um mesmo ano de escolaridade ou de um ciclo de ensino.  

 
CAPÍTULO II 

 
Artº4º 

Composição da mesa 
a) A mesa é composta pelo presidente e um secretário. 
b) Quando não estiver presente o secretário designado, será substituído nas suas funções pelo diretor de 

turma que se lhe seguir, de modo alternado, entre os diferentes anos de escolaridade. 
c) Na falta do presidente, os trabalhos serão dirigidos pelo docente com mais anos de serviço na docência. 

Se houver dois docentes com o mesmo tempo de serviço, a substituição faz-se respetivamente pelo 
docente de mais idade. Este presidirá à reunião. 

 
Artº5º 

Competências da Mesa 
a) Receber, selecionar, distribuir e arquivar toda a documentação necessária para as reuniões e para o 

bom funcionamento do órgão; 
b) Velar pelo cumprimento do regimento; 
c) Registar cuidadosamente todas as intervenções, no decorrer das reuniões, de modo a facilitar, quer a 

elaboração das atas, quer a tentativa de resolução de questões que se prendam com problemas de 
ordem escolar, pessoal ou familiar dos alunos, em articulação com o Conselho Pedagógico, com o 
diretor, com o núcleo de apoio educativo e com os pais e encarregados de educação.  

 
Artº6º 

Competências do presidente 
a) Presidir às sessões, abrir e encerrar as reuniões, dirigir os trabalhos e assegurar o cumprimento das leis 

e a regularidade das deliberações; 
b) Verificar as presenças e o quórum; 
c) Suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões quando circunstâncias excecionais o justifiquem, 

mediante decisão fundamentada, a incluir na ata da reunião; 
d) Manter a ordem e disciplina nas sessões; 
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e) Fornecer a todos os membros as informações, legislação e demais documentos necessários ao bom 
funcionamento do órgão; 

f) Assegurar o cumprimento do regimento e das deliberações do órgão;  
g) Comunicar ao diretor iniciativas e solicitações do Conselho de Diretores de Turma/ Professores 

Titulares de Turma; 
h) Solicitar informações e esclarecimentos que sejam pedidos por qualquer membro do órgão e 

transmitir as informações recebidas; 
i) Comunicar aos serviços administrativos as faltas dos docentes às reuniões; 
j) O presidente, ou quem o substituir, pode interpor recurso contencioso e pedir a suspensão 

jurisdicional da eficácia das deliberações tomadas pelo órgão colegial a que preside que considere 
ilegais. 

k) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por Lei e pelo Regulamento Interno. 
 

Artº7º 
Secretário 

1. O secretário é designado pelo coordenador de ciclo, de entre os seus membros, por ordem alfabética 
das designações das turmas, alternando entre os diferentes anos de escolaridade.  

 
Artº8º 

Competências do secretário 
1. Compete ao secretário apoiar o presidente no exercício das suas funções e nomeadamente: 
a) Lavrar e validar as atas; 
b) Exercer as demais competências que o presidente lhe atribuir. 
 

CAPÍTULO III 
Funcionamento 

 
Artº9º 

Realização das reuniões 
1. O Conselho de Diretores de Turma reunirá na Escola sede do Agrupamento. 
2. O Conselho de Professores Titulares de Turma reunirá no Centro Escolar Fernão de Magalhães. 
3. Qualquer assunto que careça de reflexão prévia, conducente a uma tomada de posição por parte dos 

diretores de turma/professores titulares de turma deverá ser dado a conhecer com a antecedência de 
pelo menos 48 horas. 

Artº10º 
Reuniões ordinárias 

1. O órgão deve reunir no início das atividades letivas e antes do final de cada período letivo.  
2. No 1º ciclo, o Conselho de Professores Titulares de Turma deve reunir pelo menos uma vez por 

período a fim de aferir o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos e no final de cada período 
escolar para efeitos de formalização da avaliação sumativa interna. 

 
Artº11º 

Reuniões extraordinárias 
1. O órgão pode reunir extraordinariamente sempre que para tal seja convocado pelo diretor, pelo 

respetivo coordenador de ciclo ou de, pelo menos, um terço dos seus membros em efetividade de 
funções. 

2. A convocatória da reunião deve ser feita para um dos quinze dias seguintes à apresentação do pedido, 
sempre com a antecedência mínima de 48 horas sobre a data da reunião extraordinária ou, em caso 
de manifesta urgência, com a antecedência mínima de 24 horas, desde que assegurada a informação 
da convocatória a todos os membros. 
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3. A reunião extraordinária, no caso do seu adiamento, mantém a ordem de trabalhos constante na 
convocatória anterior, apenas se alterando a hora e a data desta, sendo necessário nova convocatória.  

 
Artº12º 

Convocação das reuniões 
1. As reuniões são convocadas pelo coordenador de ciclo. 
2. As reuniões ordinárias são convocadas com a antecedência mínima de 48 horas sobre a data da 

reunião. 
3. Em todas as convocatórias constará obrigatoriamente o local, o dia e a hora de funcionamento, bem 

como os assuntos a tratar na reunião. 
 

Artº13º 
Ordem do dia 

1. A ordem do dia de cada reunião é estabelecida pelo presidente que, salvo disposição especial em 
contrário, deve incluir os assuntos que para esse fim lhe forem indicados por qualquer elemento, 
desde que sejam da competência do órgão e o pedido seja apresentado por escrito, com uma 
antecedência mínima de cinco dias úteis sobre a data da reunião. 

 
Artº14º 

Duração das reuniões 
1. As reuniões terão a duração de 90 minutos, salvo se, no momento, os seus membros deliberarem 

continuar os trabalhos por mais algum tempo. 
2. Quando as sessões ordinárias não forem concluídas como o disposto no número anterior, será 

convocada nova reunião de caráter extraordinário. 
 

Artº15º 
Quórum 

1. O órgão apenas poderá reunir quando estiverem presentes pelo menos metade mais um dos seus 
membros. 

2. Caso não estejam presentes metade mais um dos seus membros, proceder-se-á ao registo de 
presenças, à marcação de faltas e à elaboração da ata. 

3. Quando não se verificar o estabelecido no ponto 1, o presidente convocará nova reunião, com o 
intervalo de, pelo menos 24 horas, podendo deliberar, desde que esteja presente um terço dos seus 
elementos. 

 
Artº16º 

Verificação das presenças 
1. A presença dos membros será verificada, no início da reunião, pelo presidente da reunião. 
2. O membro que não estiver no início da reunião, no caso de ainda comparecer, deverá dar 

conhecimento da sua presença à mesa até dez minutos após o início da reunião. 
3. Aos membros que abandonarem a reunião, antes do encerramento desta, sem justificação, ser-lhes-á 

marcada falta. 
 

Artº17º 
Deliberações 

1. Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da reunião, salvo se, 
tratando-se de reunião ordinária, pelo menos dois terços dos membros reconhecerem a urgência de 
deliberação imediata sobre outros assuntos. 

2. As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presentes, salvo nos casos 
em que, por disposição legal, se exija maioria qualificada ou seja suficiente maioria relativa. 
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3. Em caso de empate, o presidente tem voto de qualidade, salvo se a votação se tiver efetuado por 
escrutínio secreto. 

4. Se a votação tiver sido feita por escrutínio secreto e se observar empate, proceder-se-á a nova votação 
e se o empate se mantiver, adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte. Se voltar a registar-se 
empate, proceder-se-á a votação nominal. 

 
Artº18º 
Votação 

1. As deliberações são tomadas por votação nominal, salvo se o presidente ou dois terços dos presentes 
entenderem que será por escrutínio secreto. 

2. As deliberações que envolvam a apreciação de comportamentos ou de qualidades de qualquer pessoa 
são tomadas por escrutínio secreto. 

3. Não é permitida a abstenção. 
 

Artº19º 
Atas 

1. Serão lavradas, pelo secretário, e postas à aprovação do conselho em minuta, na própria reunião.  
2. De cada reunião será lavrada uma ata que conterá, em resumo, tudo o que nela tiver ocorrido, 

indicando designadamente a data e o local da reunião, os nomes dos membros ausentes, os assuntos 
tratados, as deliberações tomadas, a forma e o resultado das votações e as declarações de voto. 

3. A ata será elaborada no programa Utilatas, sendo validada pelo secretário, pelo presidente da reunião 
e, posteriormente, pelo Diretor no prazo de dois dias úteis. 

 
CAPÍTULO IV 

Disposições finais 
 

Artº20º 
Entrada em vigor do Regimento 

1.Este regimento entra em vigor imediatamente após a sua aprovação. 
 

Artº21º 
Omissões 

1. Os casos omissos, neste regimento, serão resolvidos por deliberação consensual ou por votação dos 
membros do Conselho de Diretores de Turma/ Professores Titulares de Turma, sem prejuízo da lei em 
vigor. 

 
Artº22º 
Revisão 

1. O regimento será revisto, de quatro em quatro anos, e extraordinariamente por proposta de um terço 
dos seus membros votantes, por imposição da Lei ou no momento da revisão do Regulamento Interno 
do Agrupamento. 

2. As alterações ao regimento devem ser aprovadas por maioria dos seus membros votantes. No caso da 
revisão ocorrer por proposta de um terço dos seus membros, a aprovação será por maioria qualificada. 

 
Sabrosa, 7 de setembro de 2021 

Os Coordenadores de Ciclo: 
Paula Conceição 

Dina Ribeiro 
Agostinho Machado 


