AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REAL
REGULAMENTO DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS DE TURMA – ANEXO III

Artigo 1.º
Âmbito

Artigo 2.º
Delegado e
subdelegado de turma
Artigo 3.º
Competências

Artigo 4.º
Eleição

O presente anexo ao Regulamento Interno aplica-se aos Delegados e Subdelegados
de turma, do 4º ao 9º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Real, e à
Associação de Estudantes da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Real.
1.
2.

São atribuições do delegado ou do subdelegado de turma, no caso de impedimento
daquele:
1. Representar a turma a todos os níveis, nomeadamente nos órgãos em que tenha
assento, Conselho de Turma (CT), Conselho Geral de Delegados (CGD),
Conselho de Delegados de Ano (CDA).
2. Discutir previamente com os colegas as questões agendadas para as reuniões,
em que seja chamado a participar em representação da turma, para que possa
sempre transmitir a opinião coletiva sobre os assuntos.
3. Exercer as funções que em Conselho de Delegados de Ano lhe possam ser
atribuídas, por sugestão do Diretor ou Coordenador e que não colidam com os
seus deveres de aluno no dia-a-dia.
4. Informar a turma sobre tudo o que se passar nas reuniões em que participe.
5. Informar os seus pares sobre a sua atividade como delegado de turma.
6. Participar em todas as reuniões de Conselho Geral de Delegados, Conselho de
Delegados de Ano e Conselho de Turma, excepto as relacionadas com a
avaliação e Provas Finais.
7. Orientar a turma na saída do espaço onde decorrem as atividades lectivas e na
deslocação para o local de segurança respetivo, em conformidade com o Plano
de Segurança da Escola.
8. Elaborar um relatório de atividades realizadas durante o ano letivo.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Artigo 5.º
Metodologia da
eleição

1.
2.

3.
Artigo 6.º
Cessação do mandato

O delegado e o subdelegado são os representantes eleitos de entre os alunos da
turma com mandato por um ano letivo.
O subdelegado substitui o delegado nos seus impedimentos.

1.

O delegado e o subdelegado de turma são eleitos, por voto secreto, de entre os
alunos da turma, até ao final da terceira semana de aulas do 1º período letivo, da
qual se lavrará a respetiva ata que será assinada pelos eleitos e que, depois de
homologada pelo Diretor, ficará arquivada no dossiê da turma.
O professor titular de turma/diretor de turma fará o registo da identificação dos
eleitos no livro de ponto da turma.
Não são elegíveis os alunos sujeitos a procedimentos disciplinares.
Antes da eleição, o professor titular de turma/diretor de turma deverá esclarecer os
alunos sobre as competências que estão atribuídas ao delegado e ao subdelegado,
explicando detalhadamente a metodologia do processo eleitoral.
O professor titular de turma/diretor de turma deverá apresentar, em linhas gerais,
o perfil de aluno que corresponde à responsabilidade do cumprimento das
competências atribuídas ao cargo.
As dúvidas que possam surgir durante o processo eleitoral deverão ser resolvidas
imediatamente pelo professor titular de turma/diretor de turma, de preferência com
a concordância da maioria dos alunos.
Deverão ser organizados processos autónomos para a eleição do delegado e do
subdelegado.
Se no primeiro escrutínio nenhum aluno tiver obtido maioria absoluta dos votos,
realizar-se-á um segundo escrutínio, que incidirá nos dois alunos mais votados no
primeiro.
O processo é repetido para o subdelegado.
Os mandatos do delegado ou do subdelegado cessam no caso de, por decisão do
Conselho de Turma Disciplinar, lhes ter sido aplicada uma das seguintes medidas
corretivas de integração ou sancionatória:
a. Ordem de saída da sala de aula.
b. Repreensão registada.
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c.
d.

Atividades de integração.
Suspensão de frequência até 10 dias úteis.

Artigo 7.º
Suspensão de funções

1.

O delegado ou o subdelegado suspendem as suas funções nos seguintes casos:
a. Revelarem não cumprir o presente regulamento.
b. Sobre eles pender procedimento disciplinar.
c. Incumprimento dos deveres previstos no ponto seguinte.

Artigo 8.º
Deveres do delegado
ou subdelegado

1.
2.
3.
4.

Verificar as condições das salas de aula na entrada e na saída.
Participar ao professor a falta de higiene ou desorganização da sala.
Zelar pela ordem e limpeza da sala de aula.
Participar ao professor titular de turma/diretor de turma
incumprimento do Regulamento Interno por parte dos seus colegas.
Cumprir e fazer cumprir as regras estabelecidas para a turma.
Demonstrar comportamento exemplar.

5.
6.
Artigo 9.º
Conselho Geral de
Delegados (CGD)

1.
2.

3.

situações

de

O Conselho Geral de Delegados de Turma é a estrutura representativa dos alunos
de todas as turmas do 4º ano ao 9º ano de escolaridade.
O Conselho Geral de Delegados reúne quando convocado pelo Diretor ou quem as
suas vezes fizer por iniciativa deste, ou por solicitação expressa por 1/3 dos
delegados de turma.
O Conselho Geral de Delegados reúne pelo menos uma vez por ano letivo.

Artigo 10.º
Competências

1.

Compete ao Conselho Geral de Delegados:
a. Eleger o seu representante para representar o conselho nos órgãos para que
for convidado.
b. Pronunciar-se sobre o funcionamento do agrupamento em tudo o que lhe diga
respeito e muito particularmente sobre os assuntos de importância para os
alunos.
c. Apresentar propostas de actividades a desenvolver no agrupamento com a sua
colaboração e organização com vista a uma participação efectiva.
d. Apresentar sugestões que visem assegurar o cumprimento dos seus objetivos e
das suas atividades.
e. Elaborar propostas de ação para melhorar o ambiente das escolas e do
agrupamento em geral.
f. Orientar atividades de integração dos alunos mais jovens.
g. Elaborar o regimento de funcionamento do Conselho Geral de Delegados.
h. Participar ativamente na elaboração do Plano Anual de Atividades e na sua
concretização.
i.
Participar nas atividades do processo de constituição da Associação de
Estudantes.

Artigo 11. º
Conselho de
Delegados de Ano
(CDA)

1.

O Conselho Geral de Delegados de Ano é a estrutura representativa dos alunos de
todas as turmas de cada ano, do 4.º ao 9.º ano de escolaridade.
O Conselho de Delegados de Ano reúne quando convocado pelo Coordenador de
Ano, por iniciativa deste ou por 1/3 dos delegados.
O Conselho de Delegados de Ano reúne pelo menos uma vez por ano.

2.
3.

Artigo 12. º
Competências

1.

Compete ao Conselho de Delegados de Ano:
a. Pronunciar-se sobre as actividades a integrar no Projecto Educativo, no
Regulamento Interno do Agrupamento e Projectos Curriculares de Turma.
b. Apresentar propostas de acção a desenvolver ao longo do ano pelas diferentes
turmas do ano que frequentam.
c. Identificar problemas e soluções para melhorar as condições de aprendizagem.
d. Elaborar propostas de actividades a concretizar por cada turma do ano que
frequentam.
e. Promover a divulgação do Regulamento Interno junto dos alunos do mesmo
ano.
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Artigo 13. º
Associação de
Estudantes

A Associação de Estudantes é a organização representativa dos alunos da Escola
EB2,3 de Real. Rege-se por estatuto próprio e goza de autonomia, personalidade
jurídica e direitos definidos pela Lei n.º 33/87, de 11 de Julho e legislação em vigor.

Artigo 14. º
Finalidades

1.
2.
3.
4.
5.

Promover a formação para a cidadania.
Colaborar na resolução de problemas.
Analisar a situação escolar.
Desenvolver o espírito de cooperação entre os alunos.
Propor medidas que promovam o respeito pelos outros e a disciplina no
agrupamento

Artigo 15.º
Direitos

São direitos consignados na lei:
1. Direito de dispor de instalações próprias cedidas pelo Diretor, ou quem as suas
vezes fizer, por ela geridas de forma a prosseguir o desenvolvimento das suas
atividades, cabendo-lhe zelar pelo seu bom funcionamento, no âmbito do contrato a
celebrar com a Direção.
2. Direito de participação na vida do agrupamento nos seguintes domínios:
a. Definição da política educativa.
b. Informação regular sobre a legislação publicada referente ao seu grau de
ensino.
c. Intervenção nas atividades de enriquecimento curricular, nomeadamente
Desporto Escolar, Projetos e Clubes.
3. Direito de colaborar na gestão de espaços de convívio e de desporto, assim como
em outras áreas afetas a atividades pedagógicas.
4. Direito de intervir nas atividades do agrupamento na promoção da interacção com a
comunidade e o meio.

Artigo 16. º
Revisão

Este anexo está sujeito a revisão nos termos do artigo 69.º do Regulamento Interno
do Agrupamento de Escolas de Real do qual faz parte integrante.

Aprovado em reunião do Conselho Geral de 31 de março de 2014
A Presidente do Conselho Geral
_______________________
Luísa Maria Barros Cruz
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