AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REAL
REGULAMENTO DAS TUTORIAS E EQUIPAS DE INTEGRAÇÃO – ANEXO XI

Artigo 1.º
Âmbito

1.

As tutorias constituem ações colaborativas em que intervêm diferentes agentes e
outros técnicos (alunos, docentes e encarregados de educação) com diferentes
graus de implicação, de forma a colaborar na resolução de dificuldades de
aprendizagem dos alunos, de facilitar a sua integração na escola e nos
grupos/turma bem como ajudar a atenuar eventuais situações de conflito e
indisciplina.

Artigo 2.º
Composição

1.

As tutorias são constituídas:
a. Equipa de professores tutores de acompanhamento de alunos ao longo do
ano;
b. Equipas de integração formada por professores tutores de cada turma, de
cada ano de escolaridade, com funções de âmbito disciplinar.

Artigo 3.º
Tutorias

1.

As tutorias abrangem os alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos do AER e visam proporcionar
um acompanhamento personalizado, permanente e formal do seu percurso
escolar, de modo a promover o sucesso pessoal e educativo.
As tutorias são atribuídas a docentes com desempenho de funções efetivas nas
escolas do Agrupamento.

2.

Artigo 4.º
Tutores

1.
2.

3.
4.
5.

A cada professor tutor não deverão ser atribuídos mais do que três alunos.
A equipa de professores tutores, de acompanhamento de alunos ao longo do ano,
será designada pelo Conselho de Ano, de acordo com as propostas dos Conselhos
de Turma e dos Serviços de Psicologia do Agrupamento.
A equipa será coordenada por um dos professores tutores, eleito entre os seus
pares.
Ao professor coordenador da equipa será atribuído 1 tempo da componente não
letiva.
O professor tutor é indicado anualmente podendo dar continuidade ao
acompanhamento dos alunos ao longo do ciclo.

Artigo 5.º
Competências e
atribuições dos
tutores

São competências e atribuições dos professores tutores:
2.
Acompanhar o aluno de uma forma sistemática e individual.
3.
Auxiliar na integração do aluno, promovendo as relações interpessoais e de grupo,
numa base de tolerância e respeito pelas ideias e pelas pessoas, procurando
envolver e encaminhar o aluno, em atividades a nível da turma e da escola.
4.
Ajudar o aluno na organização, aquisição e desenvolvimento de técnicas de
estudo.
5.
Desenvolver no aluno a auto-confiança e sentido crítico.
6.
Preparar o aluno para o sucesso nos seus resultados escolares.

Artigo 6.º
Organização

A atribuição dos alunos para tutoria terá em conta os seguintes procedimentos:
1.
O director de turma dá indicação de forma explícita e pormenorizada do motivo
dessa atribuição, bem como deve realizar uma breve caracterização de cada aluno,
da qual dará conhecimento ao professor tutor e à Direcção.
2.
O professor tutor indicado, o aluno, o diretor de turma e o encarregado de
educação, presencialmente e em simultâneo, devem proceder à leitura e
assinatura do contrato pedagógico que corresponsabiliza todos os elementos na
organização e evolução do processo de tutoria.
3.
A coordenadora de ano em conjunto com o coordenador das tutorias estabelece
um horário e local de encontro semanal dos professores tutores com os alunos, do
qual dá conta ao diretor de turma.
4.
O diretor de turma informa por escrito os encarregados de educação, que deverá
dar o seu consentimento.

Artigo 7.º
Deveres do Tutor

O professor tutor fica responsável por:
1.
Fornecer informações ao diretor de turma sempre que solicitado.
2.
Registar e numerar, em folhas próprias para o efeito, todas as actividades
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3.
4.

desenvolvidas com o aluno.
Elaborar trimestralmente, um relatório sobre o desempenho do aluno em todas as
suas dimensões, dirigido ao diretor de turma.
Incluir, no relatório do 3.º período, um parecer sobre a progressão do aluno e
eventual proposta de continuidade no programa de tutoria no ano seguinte.

Artigo 8.º
Equipas de Integração

As equipas de integração têm como objetivo promover o acompanhamento dos
alunos com problemas de comportamento passíveis de procedimento disciplinar.
1.
As equipas de integração serão constituídas por docentes convidados por cada
diretor de turma, de entre os elementos do respetivo Conselho de Turma, para o
apoiar a nível dos procedimentos disciplinares de acordo com o estipulado no
Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Real.
2.
As equipas de integração agrupam-se por anos de escolaridade e são coordenadas
pela Coordenação de Ano.
3.
As equipas de integração reúnem-se, por ano de escolaridade, quando convocadas
pelos Coordenadores de Ano ou por solicitação de qualquer diretor de turma do
respetivo ano de escolaridade.
4.
Os docentes que constituam as equipas de integração deverão, se possível, ser
contemplados com uma redução na componente não letiva.

Artigo 9.º
Responsabilidades

São responsabilidades dos professores das equipas de integração:
1.
Reunir com o diretor de turma para analisar as situações de comportamento
desadequado dos alunos da turma.
2.
Acompanhar os alunos que lhe forem atribuídos antes, durante e após a aplicação
das medidas educativas que se considerem pedagogicamente adequadas à
mudança positiva de comportamento.
3.
Apoiar o diretor de turma na aplicação das medidas disciplinares corretivas e
sancionatórias aos alunos, visando a correção do comportamento perturbador e o
reforço da formação cívica do aluno com vista ao desenvolvimento equilibrado da
sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena
integração na comunidade educativa, do seu sentido de responsabilidade e das
suas aprendizagens.
4.
Reunir em parceria com o diretor de turma e com os encarregados de educação
dos alunos sujeitos a medidas disciplinares.
5.
Participar nas reuniões de cada ano de escolaridade, no sentido de analisar e
apoiar os diretores de turma com maior número de casos com aplicação de
medidas disciplinares.

Artigo 10.º
Funcionamento

As tutorias e as equipas de integração funcionam de acordo com o respetivo regimento
interno a elaborar nos 30 dias subsequentes à primeira reunião do ano letivo.

Artigo 11.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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