AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REAL
REGULAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DE CICLO E DE ANO – ANEXO V

Artigo 1.º
Âmbito

A coordenação pedagógica de ciclo abrange todos os anos de escolaridade que integram
o ciclo referido.

Artigo 2.º
Objeto

O presente anexo ao Regulamento Interno tem por objeto a Coordenação Pedagógica de
Ciclo (CPC), bem como a Coordenação de Ano (CA). Estabelece as formas de participação,
competências e organização destas estruturas de coordenação educativa e supervisão
pedagógica.

Artigo 3.º
Definição

A coordenação pedagógica de ciclo é uma estrutura de coordenação educativa e
supervisão pedagógica que colabora com o Conselho Pedagógico e com a Diretora, no
sentido de assegurar a coordenação, a articulação, a supervisão e o acompanhamento das
atividades escolares desenvolvidas por todas as turmas no 1.º, 2.º e 3.º ciclo.

Artigo 4.º
Composição

A coordenação pedagógica de ciclo é constituída pelos três coordenadores pedagógicos de
1.º, 2.º e 3.º ciclo.

Artigo 5.º
Coordenação
Pedagógica

1.
2.

A coordenação pedagógica de ciclo é assegurada por um coordenador.
O coordenador pedagógico é designado, sempre que possível, no final do ano letivo
anterior ao início das suas funções.

Artigo 6.º
Competências e
atribuições do CPC

São competências e atribuições da Coordenação Pedagógica de Ciclo:
1. Coordenar o conjunto dos professores do ciclo.
2. Convocar e presidir às reuniões com os diretores de turma e os professores titulares
de turma.
3. Assegurar a coordenação pedagógica no ciclo respetivo em articulação com os
coordenadores de ano.
4. Fomentar a troca de experiências e cooperação entre os docentes;
5. Propor, desenvolver e avaliar as atividades integradoras a implementar, em
articulação com as restantes estruturas.
6. Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio aos coordenadores de
ano, aos professores titulares de turma da escola e outros docentes do
agrupamento.
7. Promover, a realização de ações conducentes à aplicação do Projeto Educativo do
Agrupamento, numa perspetiva de envolvimento dos encarregados de educação e
de abertura à comunidade.
8. Assegurar a articulação com outras estruturas de orientação educativa no âmbito da
elaboração e concretização do Projeto Educativo, do Projeto Curricular e do Plano
Anual de Atividades.
9. Coordenar o desenvolvimento e concretização dos Planos de Trabalho de Turma, em
cooperação com os coordenadores de ano e os serviços especializados de apoio
educativo e propor a gestão de recursos humanos e materiais, no âmbito do
trabalho em equipa, visando a adoção de medidas pedagógicas destinadas a
melhorar as aprendizagens.
10. Assegurar a supervisão e avaliação dos Planos de Apoio Pedagógico, e de otimização
de competências elaborados nos termos da legislação em vigor, no âmbito da
avaliação das aprendizagens.
11. Colaborar com a equipa de autoavaliação através da recolha de dados relativos à
estrutura que coordenam, com vista à melhoria da qualidade no processo de
ensino/aprendizagem.
12. Promover a articulação entre os diferentes ciclos ao nível do desenvolvimento do
programa curricular, das metas curriculares de ciclo e das atividades comuns;
13. Promover a articulação através de um plano de transição entre níveis de educação e
ensino.
14. Apresentar à Diretora um relatório crítico do trabalho desenvolvido durante o ano
letivo em que exerceu funções.

Artigo 7.º
Mandato dos CPC

O mandato do coordenador pedagógico de ciclo tem a duração de quatro anos e cessa
com o mandato da diretora.
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Artigo 8.º
Funcionamento
Artigo 9.º
Coordenação de ano

Artigo 10.º
Mandato CA
Artigo 11.º
Competências e
atribuições dos CA

De acordo com o seu Regimento Interno, a elaborar e a aprovar nos 30 dias
subsequentes à primeira reunião.
1.
2.
3.

Os coordenadores de ano são coordenados pelo coordenador de ciclo.
Os coordenadores de ano presidem às reuniões de professores de cada ano.
Os coordenadores de ano são eleitos de entre os professores titulares/diretores de
turma do mesmo ano.

O mandato da coordenação de ano tem a duração de um ano, prorrogável até ao final
de ciclo.
1.
2.
3.
4.

Coordenar a equipa de professores do ano que leciona.
Garantir o desenvolvimento dos Planos de Trabalho de Turma.
Convocar e presidir às reuniões do Conselho de Ano.
Assegurar apoio: ao Conselho Pedagógico, aos coordenadores pedagógicos de ciclo,
aos professores titulares de turma e à direção.
5. Informar os professores, alunos e assistentes operacionais afetos ao ano que
coordenam, das normas, disposições legais e regras institucionais que lhe digam
respeito.
6. Analisar os problemas comuns às várias turmas do ano que coordenam.
7. Apresentar propostas ao Conselho Pedagógico em articulação com os coordenadores
pedagógicos de ciclo.
8. Promover a articulação curricular entre as várias disciplinas e áreas disciplinares com
vista à interdisciplinaridade e ao sucesso educativo dos alunos.
9. Efetuar a gestão dos apoios a prestar aos alunos com dificuldades de aprendizagem
e/ou de integração, bem como atribuir os tempos destinados à otimização das
aprendizagens.
10. Supervisionar as atividades de enriquecimento curricular a proporcionar aos alunos do
mesmo ano.
11. Apresentar à Diretora um relatório crítico do trabalho desenvolvido durante o ano
letivo em que exerceu funções.

Artigo 12.º
Princípios gerais de
ética

No exercício das suas funções, os coordenadores pedagógicos de ciclo e os
coordenadores de ano 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 imparcialidade, competência, responsabilidade, proporcionalidade, transparência e
boa-fé.

Artigo 13.º

O coordenador pedagógico de ciclo e os coordenadores de ano podem ser exonerados a
todo o tempo por despacho fundamentado da Diretora, ouvido o Conselho Pedagógico.

Exoneração
Artigo 14. 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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