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2. Na ausência do Diretor de Turma, este será substituído por
um elemento do Conselho de Turma designado pela Direção.
3. Cabe ao Diretor de Turma, além de outras funções que lhe
são atribuídas, abrir e encerrar as reuniões, dirigir os trabalhos
e assegurar o cumprimento do que está legalmente
estabelecido.
Artigo 4º

REGIMENTO DOS CONSELHOS DE TURMA

Funcionamento

Conforme o que prevê a alínea b) do ponto 2 do artº 42º e a
alínea c) do ponto 1 do artº 44 do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22
de abril, o Conselho de Turma elaborará e aprovará o seu
Regimento:

1. O Conselho de Turma funciona em plenário, salvaguadandose o disposto no ponto 2 do arti 1º.
Artigo 5º

Artigo 1º

Reuniões

Composição

1. O Conselho de Turma reunirá ordinariamente no início do
ano letivo para definir critérios de atuação e dua vezes por
período letivo de acordo com o calendário escolar.
2. Sempre que se justifique, poderá o Diretor de Turma propor a
convocatória de reuniões extraordinárias.
3. A duração das reuniões dependerá da ordem de trabalhos da
referida reunião, não devendo exceder a duração de 2 horas e
30 minutos; em situações excecionais, o Conselho de Turma,
por unanimidade, deve decidir do seu prolongamento, sem
prejuízo das reuniões posteriores.

1. O Conselho de Turma é constituído por todos os professores
da turma por dois representantes dos Pais e Encarregados de
Educação e, eventualmente, por um elemento da educação
especial.
2. Sempre que se trate de assuntos relacionados com a
avaliação sumativa dos alunos, os representantes dos Pais e
Encarregados de Educação deixarão de estar presentes.

Artigo 2º

Artigo 6º

Coordenação

Convocatórias

1. A coordenação pedagógica destina-se a:
a) Elaborar e acompanhar o desenvolvimento do Projeto
Curricular de Turma;
b) Articular e harmonizar as atividades desenvolvidas pela
turma;
c) Aplicar medidas educativas disciplinares, se necessário;
d) Promover a relação escola/família e escola/meio;
e) Solucionar problemas de aprendizagem em
coordenação com os serviços de apoio competentes e com os
Encarregados de Educação;
f) Ponderar e aprovar as propostas do aproveitamento
escolar apresentadas por cada professor, bem como dar
parecer sobre o desenvolvimento das atitudes/valores em
apreciação e o domínio da Língua Portuguesa, nos termos da
Lei.
2. A coordenação referida no número anterior é realizada pelo
Conselho de Turma.

1. As convocatórias das reuniões devem ser feitas com a
antecedência mínima de 48 horas.
2. As convocatórias serão feitas pela Direção ou, com o
conhecimento prévio desta, pelo Diretor de Turma.
3. Das convocatórias devem constar, de forma expressa, os
assuntos a tratar na reunião.
4. Independentemente dos assuntos indicados na convocatória,
podem ser incluídos outros, após o último ponto previsto, que
venham a ser propostos por qualquer dos membros do
Conselho de Turma.
5. As convocatórias devem ser afixadas na Sala dos
Professores, em local indicado para o efeito, devendo os
representantes dos Pais e Encarregados de Educação ser
convocados pela escola, em carta enviada por correio normal
e/ou através das cadernetas dos alunos.
Artigo 7º

Artigo 3º

Secretário

Coordenador

1. Cabe ao secretário elaborar a ata de cada reunião do
Conselho de Turma.
2. o Secretário é designado pela Direção.

1. O coordenador do Conselho de Turma é o Diretor de Turma,
sendo este um docente da turma designado pelo Diretor.

Artigo 8º
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Atas

1. De todas as reuniões serão lavradas atas nos termos da lei.
2. A ata, lavrada pelo Secretário da reunião, é da
responsabilidade do Conselho de Turma.
3. A ata será aprovada em minutos na reunião a que disser
respeito.
4. As atas serão elaboradas pelos Secretários, delas havendo
registo informático e em papel, sendo assinadas nos termos da
lei.
Artigo 9º
Votações

1. As votações são nominais.
2. Qualquer elemento do Conselho de Turma pode fazer
constar da ata a sua declaração de voto.
Artigo 10º
Transmissão de informação

1. A informação colhida, desde que considerada oportuna, será
transmitida oralmente ou por escrito, por qualquer elemento do
Conselho de Turma ao Diretor de Turma.
2. Toda a documentação ou informação escrita relevante, será
arquivada no dossier do Diretor de Turma.
3. A documentação referente a qualquer assunto que careça de
reflexão prévia, conducente a uma tomada de posição por parte
do Conselho de Turma, deverá ser entregue com a
antecedência mínima de 48 horas.
Artigo 11º
Organização da reunião

1. Os assuntos serão tratados pela ordem constante da
convocatória, salvo situações que, decorrentes da própria
reunião, justifiquem a alteração da ordem afixada.
2. As intervenções/pedidos de esclarecimento deverão ter lugar
após a exposição referente a cada ponto da ordem de
trabalhos.
Artigo 12º
Disposições finais

1. Sempre que se verifique a omissão ou ocorram situações
não previstas neste documento, aplica-se o disposto na lei
geral, nomeadamente no Código de Procedimento
Administrativo.

Página 2 de 3

