AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REAL
REGULAMENTO DO CONSELHO DE ANO – ANEXO VI

Artigo 1.º
Âmbito

O Conselho de Ano (CA) abrange todos os docentes de cada ano.

Artigo 2.º
Objeto

Cada Conselho de Ano estabelece as formas de participação, competências e organização
desta estrutura de articulação, coordenação educativa e supervisão pedagógica.

Artigo 3.º
Definição

O Conselho de Ano é uma estrutura de coordenação educativa e supervisão pedagógica
que colabora com os órgãos de gestão intermédia, no sentido de assegurar a coordenação,
a supervisão e o acompanhamento das atividades escolares.

Artigo 4.º
Composição

O Conselho de Ano é constituído pela totalidade dos docentes que lecionam o mesmo
ano de escolaridade.

Artigo 5.º
Organização

1.
2.

O Conselho de Ano é coordenado pelo Coordenador de Ano e corresponde a cada um
dos nove anos de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Real.
Organiza-se de acordo com quatro anos de escolaridade inerentes ao 1.º ciclo, com
os dois anos correspondentes ao 2.º ciclo e com os três anos relativos ao 3.º ciclo do
ensino básico. Assim sendo, neste Agrupamento existem os Conselhos de Ano do 1.º,
2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º ano.

Artigo 6.º
Competências e
atribuições

São competências e atribuições desta estrutura:
1.
Planificar anualmente as atividades a desenvolver, de forma a viabilizar os
programas curriculares para cada ano, tendo em consideração as metas curriculares
e as orientações do Conselho Pedagógico;
2.
Planificar e dinamizar a realização de pelo menos uma atividade conjunta no
Conselho de Ano, de forma a criar um espaço de articulação e de partilha de
experiências entre os docentes e os próprios alunos;
3.
Avaliar, trimestralmente, a forma como têm sido desenvolvidas as atividades e a
implementação do Plano de Trabalho de Ano;
4.
Promover o desenvolvimento de componentes curriculares de âmbito local;
5.
Cooperar com os Coordenadores Pedagógicos de Ciclo, com as estruturas de
orientação educativa e com os serviços especializados de apoio educativo, na
gestão adequada de recursos e na adoção de medidas pedagógicas destinadas a
melhorar as aprendizagens;
6.
Articular com os diferentes departamentos curriculares o desenvolvimento de
conteúdos programáticos e objetivos de aprendizagem;
7.
Apresentar sugestões para a elaboração dos critérios de avaliação;
8.
Propor ao Conselho Pedagógico, ouvidos os intervenientes e analisando os
documentos disponibilizados para o efeito, a transferência de alunos de turma;
9.
Propor ao Conselho Pedagógico, ouvidos os intervenientes e analisando os
documentos disponibilizados para o efeito, a segunda retenção de um aluno;
10. Propor ao Conselho Pedagógico a realização de ações de formação, de acordo com
as necessidades dos docentes e dos projetos que pretendem implementar;
11. Elaborar conjuntamente as fichas de avaliação sumativa trimestral e definir os
respetivos critérios de avaliação (1.º Ciclo);
12. Realizar as reuniões de avaliação dos alunos.

Artigo 7.º
Funcionamento

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

Artigo 8.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 de Barros Figueiredo Cruz
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