AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REAL
REGULAMENTO DOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES – ANEXO IV

Artigo 1.º
Âmbito
Artigo 2.º

O presente anexo ao Regulamento Interno aplica-se aos Departamentos Curriculares
(DC) do Agrupamento de Escolas de Real, a seguir designado por AER.
1.

A articulação e gestão curricular são asseguradas por departamentos curriculares nos

Departamentos
Curriculares

Artigo 3.º

quais se encontram representados os grupos de recrutamento e áreas disciplinares.
2.

Os departamentos curriculares existentes no AER são os seguintes:

1.

a.

Departamento da Educação Pré-Escolar.

b.

Departamento do 1º ciclo do ensino Básico.

c.

Departamento de Línguas.

d.

Departamento de Ciências Sociais e Humanas.

e.

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais.

f.

Departamento das Expressões.

Departamento da Educação Pré-Escolar: grupo de recrutamento 100 – Educação pré-

Composição dos DC

escolar.
2.

Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico: grupo de recrutamento 110 – 1º Ciclo do
Ensino Básico.

3.

Departamento de Línguas: grupos de recrutamento 200— Português e Estudos Sociais
/História; 210 — Português e Francês; 220 — Português e Inglês; 300 — Português;
320 — Francês; 330 — Inglês; 350 — Espanhol.

4.

Departamento de Ciências Sociais e Humanas: grupos de recrutamento 200 —
Português e Estudos Sociais/História (abrange todos os docentes recrutados para este
grupo e que não estejam incluídos no departamento de Línguas); 290 — Educação
Moral e Religiosa Católica; 400 — História; 420 — Geografia.

5.

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais: grupos de recrutamento 230
— Matemática e Ciências da Natureza; 500 — Matemática; 510 — Física e Química;
520— Biologia e Geologia; 550 — Informática.

6.

Departamento das Expressões: grupos de recrutamento 240 — Educação Visual
Tecnológica; 250 — Educação Musical; 260 — Educação Física; 530 — Educação
Tecnológica; 600 — Artes Visuais; 620 — Educação Física; 910 — Educação Especial

Artigo 4.º

Os departamentos curriculares, enquanto estruturas de orientação e supervisão

Definição

pedagógica de apoio ao Conselho Pedagógico, visam promover a articulação e gestão
curricular na aplicação do currículo nacional e dos programas e orientações curriculares e
programáticas definidas a nível nacional, bem como o desenvolvimento de componentes
curriculares por iniciativa do agrupamento de escolas.

Artigo 5.º
Coordenação

Os

Artigo 6.º
Mandato CD

Artigo 8.º

são

coordenados

por

professores

do

quadro

de

anos e cessa com o mandato da Diretora.
Os coordenadores dos departamentos curriculares podem ser exonerados a todo o tempo
por despacho fundamentado da Diretora.
1.

Competências e
atribuições do CD

curriculares

O mandato dos coordenadores dos departamentos curriculares tem a duração de quatro

Artigo 7.º
Exoneração

departamentos

agrupamento.

Coordenação da prática científica-pedagógica dos docentes das disciplinas, áreas
disciplinares ou nível de ensino, consoante os casos.

2.

Acompanhamento e orientação da atividade profissional dos professores da disciplina
ou área disciplinar, especialmente no período probatório.
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3.

Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que
integram o conselho de docentes ou o departamento curricular;

4.

Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de estudo,
promovendo a adequação dos seus objetivos e conteúdos à situação concreta da
escola ou do agrupamento de escolas;

5.

Promover a articulação com outras estruturas ou serviços da escola ou do
agrupamento

de

escolas,

com

vista

ao

desenvolvimento

de

estratégias

de

diferenciação pedagógica;
6.

Propor ao conselho pedagógico a adoção de medidas destinadas a melhorar as
aprendizagens dos alunos;

7.

Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia
do agrupamento de escolas;

8.

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

9.

Orientar, coordenar, planificar e avaliar as atividades do departamento.

10. Apresentar ao órgão de direção um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido.
Artigo 9.º

1.

Redução da

A redução da componente letiva atribuída aos coordenadores de departamento
curricular é fixada de acordo com o número de docentes e a redução da componente

componente letiva

letiva do coordenador nos termos do artigo 79.º do ECD.
2.

Os coordenadores de departamento curricular do 1.º ciclo do ensino básico ou da
educação pré-escolar usufruem da redução prevista na legislação em vigor.

3.

Sem prejuízo do previsto nos números anteriores e para efeitos do exercício da função
de avaliador, o coordenador de departamento tem ainda direito à redução da
componente letiva que se encontre estabelecida para esse efeito.

Artigo 10.º

1.

Competências do

Planificar e adequar à realidade da escola ou do agrupamento de escolas as
orientações curriculares ao nível da Educação Pré-escolar e a aplicação dos planos de

departamento

estudo estabelecidos ao nível nacional para os restantes ciclos.
2.

Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas das
disciplinas.

3.

Assegurar a articulação entre o departamento e as restantes estruturas de orientação
e

supervisão

pedagógica

do

agrupamento,

designadamente

na

análise

e

desenvolvimento de medidas de orientação pedagógica.
4.

Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de
outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão;

5.

Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos
de alunos;

6.

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

de

estratégias

de

diferenciação

pedagógica

e

da

avaliação

das

aprendizagens;
7.

Identificar necessidades de formação dos docentes;

8.

Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto.

9.

Colaborar em atividades pedagógicas no domínio da implementação dos planos
curriculares, nas suas componentes disciplinares e de integração curricular, bem como
em outras atividades educativas, contempladas no Plano Anual de Atividades.

Artigo 11.º
Princípios gerais de
ética

No exercício das suas funções, e nos termos da legislação em vigor, os coordenadores de
departamento estão exclusivamente ao serviço do interesse público, devendo observar no
exercício das suas funções os valores fundamentais e princípios da atividade administrativa
consagrados na Constituição e na lei, designadamente os da legalidade, justiça e
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imparcialidade, competência, responsabilidade, proporcionalidade, transparência e boa fé.
Artigo 12.º
Funções do

1.

coordenador

Intervenção no processo de avaliação do desempenho dos docentes das disciplinas,
área disciplinares ou nível de ensino;

2.

Participação no júri da prova pública de admissão ao concurso de acesso na carreira.

Grupos de Disciplina
Artigo 13.º
Composição

Cada grupo é composto por todos os professores afetos ao mesmo grupo de
recrutamento.

Artigo 14º
Coordenador de
disciplina

A coordenação de disciplina é assegurada, sempre que possível, por um professor do
quadro de agrupamento, eleito de entre os seus elementos.

Artigo 15.º
Mandato

O mandato do Coordenador de disciplina tem a duração de quatro anos e cessa com o
mandato da Diretora.

Artigo 16.º
Exoneração

Os Coordenadores de disciplina podem ser exonerados a todo o tempo por despacho
fundamentado da Diretora.

Artigo 17.º
Competências do

São competências do Coordenador de Disciplina:

Coordenador de

1.

Convocar e presidir às reuniões do Conselho de Disciplina.

Disciplina

2.

Coordenar todas as atividades da Disciplina.

3.

Estimular, orientar e apoiar directamente as actividades de professores menos
experientes.

4.

Colaborar diretamente com o Coordenador de Departamento Curricular na planificação
das atividades pedagógicas.

5.

Controlar e inventariar os materiais, equipamentos e recursos materiais utilizados pelo
Conselho de Disciplina.

6.

Apresentar ao órgão de direção um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido.

Artigo 18.º
Funcionamento

Os Departamentos Curriculares e respetivos Grupos Disciplinares, funcionam de acordo
com o seu Regimento Interno, a elaborar e aprovar nos 30 dias subsequentes à primeira
reunião.

Artigo 19.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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