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CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

 

Artigo 1º 
Objeto de aplicação 

O presente Regimento estabelece as regras de organização 
interna e funcionamento do Departamento de Línguas, 
abreviado a partir deste ponto como DLL, e tendo por base 
o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Miguel 
Torga, Sabrosa. 
 

Artigo 2º 
Âmbito de aplicação 

O presente Regimento aplica-se a todos os membros do 
Departamento. 

Artigo 3º 
Definição de conceito 

Para efeitos do presente Regimento entende-se por 
Departamento Curricular, a estrutura de apoio ao Conselho 
Pedagógico a quem incumbe especialmente o 
desenvolvimento de medidas que reforcem a articulação 
interdisciplinar/curricular na aplicação dos planos de 
estudo (nacional e local). 

 

CAPÍTULO II 

Departamento Curricular de Línguas  

Constituição/Competências 
 

Artigo 4º 
Constituição  

1. De acordo com o artigo 56º do Regulamento Interno 
do Agrupamento de Escolas de Sabrosa, o 
Departamento de Línguas e Literatura é constituído 
por todos os docentes dos seguintes grupos 
disciplinares: 

        120 – Inglês 1º ciclo do Ensino Básico 

        210 – Português/Francês; 

        220 – Português/Inglês; 

        300 – Português; 

        320 – Francês; 

        330 – Inglês. 

 
Artigo 5º 

Deveres dos docentes do Departamento 
Constituem deveres dos docentes do Departamento: 

1. Comparecer às reuniões do departamento para as quais 
forem legalmente convocados; 

2. Participar nas votações; 
3. Observar e cumprir as normas do Regimento; 
4. Contribuir para que o departamento mantenha a sua 

eficácia e o seu prestígio 
5. Desempenhar conscientemente as tarefas e os cargos 

que lhe forem confiados. 
6. Ser responsável pela planificação e concretização 

(desde os contactos que sejam necessários até à 
realização final) de todas as atividades que propuser em 
reunião de departamento: projetos; visitas de estudo; 
outras atividades de carácter pedagógico. 

7. Informar o coordenador sobre o ponto da situação das 
planificações de atividades apresentadas; sua 
concretização; sua eficácia e no final, entregar o 
relatório das mesmas. 

8. Informar o coordenador de Departamento da 
necessidade de material pedagógico que enriqueça o 
funcionamento da aula e que permita melhores 
aprendizagens por parte dos alunos dos conteúdos 
lecionados. 

9. Participar na inventariação do material do 
Departamento, no final do ano letivo. 

10. Participar conscientemente nos grupos de trabalho que 
se venham a constituir com vista ao bom 
funcionamento do Departamento. 

11. Colaborar com todos os elementos do Departamento, 
com um espírito de equipa, cordialidade e civilidade. 

 
Artigo 6º 

Direitos dos docentes do Departamento 
Para o exercício das competências do Departamento 
constituem direitos dos docentes nos termos do 
Regimento: 

 

1. Apresentar propostas de projetos de resolução no 
âmbito das competências do Departamento; 

2. Apresentar propostas de alteração de documentos em 
análise que não contrariem os definidos pela Lei; 

3. Participar nas discussões e votações; 
4. Formular declarações de voto; 
5. Solicitar informações e documentos que considerem 

importantes; 
6. Exercer as demais competências que lhe forem 

atribuídas na Lei. 
 

Artigo 7º 
Competências do Departamento Curricular (Artigo 57º do 

Regulamento Interno) 
 

1. Compete ao 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 do currículo nacional e, caso aplicável, 

dos planos de estudo desenvolvidos internamente; 
d) Planificar e elaborar os programas das disciplinas 

de oferta de escola e de oferta complementar; 
e) Planificar e executar as atividades pedagógicas no 

domínio da implementação dos planos 

curriculares disciplinares e não disciplinares, bem 

como de outras atividades educativas, constantes 

do Plano Anual de Atividades; 
f) Analisar e debater questões relativas à adoção de 

modelos pedagógicos, de métodos de ensino, 

referenciais de avaliação, de materiais de ensino e 

aprendizagem e manuais escolares, numa 

perspetiva de partilha entre pares e de formação 

contínua; 
g) Analisar a oportunidade de medidas de gestão 

flexível dos currículos e de outras medidas 

destinadas a melhorar as aprendizagens e a 

prevenir a exclusão; 
h) Colaborar com os coordenadores de 

ciclo/diretores de turma na elaboração de 

programas específicos integrados nas atividades e 

medidas de apoio educativo, estabelecidas no 

contexto do sistema de avaliação dos alunos; 
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i) Desenvolver e apoiar projetos educativos, de 
caráter interdisciplinar; 

j) Inventariar os recursos existentes e fazer o 
levantamento das necessidades; 

k) 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; 

m) Desenvolver e apoiar Projetos Educativos no 
âmbito local e regional, numa perspetiva de 
investigação, de acordo com os recursos da escola 
ou através da colaboração com outras escolas e 
entidades; 

n) Elaborar as provas de equivalência à frequência e 
provas a nível de escola; 

o) Propor os critérios de avaliação ao conselho 
pedagógico e responsabilizar-se pela sua correta 
aplicação; 

p) Diagnosticar e apresentar propostas no âmbito 
das necessidades de formação dos docentes do 
Departamento; 

q) 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; 

r) Colaborar na avaliação interna da escola; 
s) Contribuir ativamente na implementação dos 

Planos de Melhoria; 
t) Participar com contributos válidos nas reuniões 

de trabalho colaborativo semanais; 
u) Articular as coadjuvações/assessorias nas turmas, 

em contexto de sala de aula, tendo em conta o 
superior interesse da aprendizagem dos alunos; 

v) Assegurar a execução das medidas de promoção 
do sucesso educativo definidas nos documentos 
estruturantes do Agrupamento; 

w) Colaborar na calendarização das atividades 
inerentes à supervisão pedagógica. 
 

Artigo 8.º 
 

Competências do coordenador do departamento 
(Artigo 58º do Regulamento Interno) 

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; 
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) Definir o calendário dos momentos de supervisão 
pedagógica; 

g) Elaborar o registo da sua interação com os 
docentes no âmbito da supervisão pedagógica; 

h) Assegurar o cumprimento dos Planos de 
Melhoria; 

i) Transmitir as informações e deliberações 
provenientes do Conselho Pedagógico; 

j) Apresentar ao Conselho Pedagógico as propostas 
do Departamento Curricular com interesse para a 
comunidade educativa; 

k) 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, de forma articulada com outras 
estruturas de orientação educativa do 
agrupamento, a adoção de metodologias 
destinadas ao desenvolvimento, quer nos planos 
de estudo, quer das componentes de âmbito local 
do currículo; 

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

estratégias de diferenciação pedagógica e de 
avaliação das aprendizagens; 

n) Assegurar a coordenação das orientações 
curriculares e dos programas de estudo; 

o) Promover a articulação com outras estruturas ou 
serviços, com vista ao desenvolvimento de 
estratégias de diferenciação pedagógica; 

p) 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; 

q) Promover a realização de atividades de 
investigação, reflexão e de estudo, visando a 
melhoria da qualidade das práticas educativas. 

r) Estimular a cooperação com outras escolas no 
que se refere à partilha de recursos e à 
dinamização de projetos de inovação pedagógica; 

s) Apresentar propostas/sugestões de atuação nas 
reuniões convocadas pelo diretor; 

t) Garantir as práticas de autoavaliação da estrutura 
que coordena; 

u) Certificar-se da tomada de conhecimento pelos 
docentes das normas e documentos que regulam 
o funcionamento do Agrupamento. 

 

CAPÍTULO III 

Organização do departamento 

Artigo 9º 
Composição da mesa 

1. A mesa é composta pelo presidente e por um 
secretário. 

2. O secretário é designado em regime de rotatividade 
por ordem alfabética.  

3. Na ausência do secretário designado, este será 
substituído pelo docente imediatamente seguinte, de 
acordo com a lista de presenças.  
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4. Na falta do presidente, os trabalhos serão dirigidos 
pelo docente com mais anos de serviço na docência.  

5. No caso de empate no tempo de serviço, preside o 
docente de mais idade, ficando a falta registada em ata 
e dando conhecimento aos serviços administrativos e 
ao Diretor. 

Artigo 10º 
Competências da mesa 

1. Compete à mesa: 
a) Velar pela observância e decidir as questões sobre 

a interpretação do Regimento bem como exercer 
quaisquer outras competências que lhe sejam 
conferidas por Lei ou pelo Regimento; 

b) Receber, selecionar e arquivar os documentos e 
expediente relativo às reuniões; 

c) Proceder à anotação e recolha de todas as 
intervenções e textos, de modo a facilitar a 
elaboração das atas das reuniões. 

 
Artigo 11º 

Competências do presidente 
1. São competências do presidente: 

a) Representar o Departamento;  
b) Convocar as reuniões ordinárias e 

extraordinárias; 
c) Presidir às sessões, declarar a sua abertura, dirigir 

os trabalhos, suspensão e encerrar as mesmas; 
d) Manter a ordem e disciplina das sessões, usando 

os meios necessários e tomar as medidas que 
entender convenientes; 

e) Admitir ou rejeitar propostas, reclamações ou 
requerimentos, verificada a sua legalidade;  

f) Pôr à discussão as propostas; 
g) Conceder e/ou retirar a palavra; 
h) Limitar a duração das intervenções sempre que 

para tal se torne necessário para o bom 
funcionamento dos trabalhos; 

i) Facultar atempadamente as informações, 
explicações e convites que lhe forem dirigidos; 

j) Assegurar o cumprimento do Regimento e das 
deliberações tomadas; 

k) Canalizar para os órgãos competentes as 
iniciativas e solicitações do Departamento; 

l) Comunicar aos serviços administrativos as faltas 
dos docentes; 

m) Enviar, por escrito, ao diretor do agrupamento os 
pedidos de informação e esclarecimento que lhe 
sejam solicitados pelos docentes e transmitir as 
informações correspondentes à resposta obtida;  

n) Assinar toda a documentação expedida em nome 
do Departamento; 

o) Organizar grupos de trabalho desde que a 
natureza do assunto em análise o justifique, 
tendo em conta o integral cumprimento da ordem 
de trabalhos da reunião; 

p) Exercer os demais poderes que lhe sejam 
atribuídos por Lei e pelo Regulamento Interno; 

q) Assinar as atas. 
 

 
Artigo 12º 

Competências do secretário 
1. Apoiar o presidente no exercício das suas funções; 
2. Conferência das presenças nas reuniões, assim como 

verificar, em qualquer momento o quórum e registar as 
votações; 

3. Ordenar a matéria a submeter à votação; 
4. Organizar as inscrições dos docentes que pretendem 

usar da palavra; 
5. Servir de escrutinador;  
6. Lavrar e assinar atas que serão também assinadas pelo 

Presidente; 
7. Fazer as leituras indispensáveis durante as reuniões; 
8. Assinar as atas 
 

 

CAPÍTULO IV 

Funcionamento  

Artigo 13º 
Realização das reuniões 

1. O DL reunirá na escola básica e secundária Miguel 
Torga. 

Artigo 14º 
Reuniões ordinárias 

1. O DL reúne no início das atividades letivas e antes do 
final de cada período letivo.  
 

Artigo 15º 
Reuniões extraordinárias 

1. O Departamento pode reunir extraordinariamente, 
sempre que a reunião seja convocada pelo Diretor, pelo 
respetivo Coordenador de Departamento, ou por 
requerimento de um terço dos seus membros em 
efetividade de funções. 

2. A convocatória da reunião é feita nos quinze dias 
seguintes à apresentação do pedido, sempre com a 
antecedência mínima de 48 horas sobre a data da 
reunião extraordinária. 

3. O Diretor ou o Coordenador de Departamento pode, 
em caso de manifesta urgência, convocar reuniões 
extraordinárias com a antecedência mínima de 24 
horas, desde que assegurada a informação da 
convocatória a todos os membros. 

4. A reunião extraordinária, no caso do seu adiamento, 
mantém a ordem de trabalhos constante na 
convocatória anterior, alterando-se apenas a hora e a 
data desta, dispensando nova convocatória desde que 
assegurada a informação a todos os membros ausentes 
pelos meios mais expeditos. 

Artigo 16º 
Convocação das reuniões 

1. As reuniões são convocadas pelo Coordenador de 
Departamento que a envia para os respetivos 
membros por correio eletrónico, com conhecimento 
ao diretor. 

2. As reuniões 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.  
 

Artigo 17º 
Ordem do dia 

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 membro, 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. 
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Artigo 18º 

Duração das reuniões 
1.  As reuniões terão a duração máxima de 2 horas. 
2.  Não sendo possível esgotar os assuntos previstos na 

ordem de trabalhos, será imediatamente convocada 
nova reunião que deverá ter lugar, sempre que possível, 
nos oito dias subsequentes. 
 

Artigo 19º 
Quórum 

1. O Departamento apenas poderá deliberar quando 
estiverem presentes a maioria (cinquenta por cento 
mais um) dos seus elementos. 

2. Não tendo comparecido o número de elementos exigido 
pelo ponto 1, o presidente convocará nova reunião, com 
a mesma ordem de trabalhos constante na primeira 
convocatória com o intervalo de, pelo menos 24 horas, 
podendo nesta tomar-se deliberações desde que esteja 
presente um terço dos seus elementos.  

3. No caso de não haver lugar à tomada de deliberações, a 
reunião far-se-á com os conselheiros presentes, 
obrigando ao envio posterior da respetiva ata via correio 
eletrónico, a fim de os restantes conselheiros tomarem 
conhecimento dos assuntos tratados. 
 

Artigo 20º 
Verificação das presenças 

1. A presença dos membros será verificada no início da 
reunião, por iniciativa do presidente. 

2. Em caso de atraso de algum membro, 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 a respetiva falta. 
 

Artigo 21º 
Transmissão de informação 

1. A informação será transmitida pelo Coordenador 
oralmente na reunião ou através de documentos 
escritos.  

2. A informação relevante que chegue ao conhecimento 
do Coordenador após a realização da reunião será 
transmitida por escrito, via correio eletrónico, a cada 
membro, mediante acusação obrigatória de receção.  

3. Qualquer assunto que careça de reflexão prévia, 
conducente a uma tomada de posição por parte dos 
docentes do Departamento, dever-lhe-á ser entregue 
com a antecedência possível.  

4. Todo o tipo de informação transmitida e legislação 
distribuída, quer nas reuniões, quer da forma prevista 
no ponto 2, será arquivada em suporte digital pelo 
Coordenador. 

Artigo 22º 
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. 

3. Em caso de empate, o presidente tem voto de 
qualidade, salvo se a votação se tiver efetuado por 
voto secreto. 

 
Artigo 23º 
Votação 

1. As deliberações são tomadas por votação nominal. 
2. Sempre que houver lugar a eleição a votação é feita por 

voto secreto. 
3. As deliberações que envolvam a apreciação de 

comportamentos ou de qualidades de qualquer pessoa 
são tomadas por voto secreto. 

4. Nas votações referidas nos números anteriores, cada 
membro terá direito a apenas um voto. 

5. Salvaguardando a situação de aprovação da ata, por 
motivos de falta de presença à reunião a que ela se 
reporta, não pode haver abstenções. 
 

Artigo 24º 
Atas 

1. De cada reunião será lavrada uma ata, que conterá um 
resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, indicando 
designadamente, a data e o local da reunião, os nomes 
dos membros ausentes, os assuntos apreciados, as 
deliberações tomadas, a forma e o resultado das 
votações e as declarações de voto. 

2. As atas são lavradas pelo secretário, com recurso à 
aplicação informática UTILatas e postas à aprovação no 
início da reunião seguinte, sendo assinadas após 
aprovação, pelo presidente e pelo secretário. 

3. As partes da intervenção de qualquer elemento deste 
órgão que incluam informações de bastante detalhe ou 
dados de difícil apreensão devem ser facultadas, por 
escrito ou em suporte informático, ao secretário da 
reunião. 

4. Nos casos em que o Departamento assim o deliberar, e 
sempre que a urgência o justifique, a ata poderá ser 
aprovada em minuta no final da reunião. 

 
 

CAPÍTULO V 

Disposições finais 
Artigo 25º 

Entrada em vigor do Regimento 
Este Regimento entra em vigor imediatamente após a sua 
aprovação. 

Artigo 26º 
Omissões 

Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos por 
deliberação consensual ou, na sua ausência, aplica-se o 
disposto na lei geral, nomeadamente, no Código do 
Procedimento Administrativo. 
 

Artigo 27º 
Revisão 

O regimento será revisto quando ocorra a revisão do 
Regulamento Interno. 

Sabrosa, outubro de 2021 


