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______________________________________________
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VERDE 
 

 

 

ANO LETIVO – 2017 / 2018 

 

REGIMENTO DO DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

 

 

 

Este regimento tem como objetivo definir regras comuns que viabilizem o trabalho 

conjunto; para além da necessidade de cumprimento dos procedimentos definidos 

em Regulamento Interno do Agrupamento, as normas aqui constantes pretendem 

tornar mais eficaz essa função.  

  

Artigo 1º 

Composição 

 

O Departamento de Expressões é constituído por 28 docentes em exercício de 

funções nas turmas do Ensino Regular e Cursos de Educação e Formação (CEF),  

O Departamento integra os seguintes grupos disciplinares:  

240 – Educação Visual e Tecnológica;  

250 – Educação Musical;  

260 – Educação Física; 

530 – Educação Tecnológica; 

600 – Artes Visuais; 

620 – Educação Física; 

 

A constituição do Departamento foi estabelecida de acordo com o definido em 

Conselho Pedagógico e inscrito no Regulamento Interno do Agrupamento  

 

Artigo 2º 

Organização do Departamento 

 

 O Departamento é coordenado por um/a Coordenador/a e organiza-se em seis 
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subestruturas pedagógicas, designadas como grupos/áreas disciplinares:  

240 – Educação Visual /Tecnológica; 

250 – Educação Musical, 

260 – Educação Física; 

530 – Educação Tecnológica; 

600 – Artes Visuais; 

620 – Educação Física 

. 
Cada grupos/área disciplinar é coordenado por um/a subcoordenador/a.  

 

Artigo 3º 

Competências do Coordenador de Departamento (artigo 36.º do RI)  

 

Sendo a coordenação de departamento, de acordo com as novas terminologias 

pedagógicas, um cargo de chefia intermédia, são competências do coordenador (art. 

36 do RI):  

a) Representar o departamento curricular no conselho pedagógico; 

b) Presidir às reuniões do departamento curricular; 

c) Organizar, orientar e coordenar o departamento curricular; 

d) Assegurar a coordenação curricular e pedagógica; 

e) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços do agrupamento, com 

vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica; 

f) Propor ao conselho pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares 

locais e a adopção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos; 

g) Assegurar a articulação curricular entre as disciplinas e ciclos que compõem o 

departamento; 

h) Assegurar a interdisciplinaridade, sempre que possível, relacionando a atividade do 

seu departamento com a de outros departamentos; 

i) Desenvolver acções de integração dos docentes menos experientes no exercício das 

suas funções ou recentemente chegados ao agrupamento; 

j) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal docente; 

k) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de 

autonomia do agrupamento;  

l) Incentivar a realização de actividades formativas, de investigação, reflexão e de 

estudo, visando a melhoria da qualidade das práticas educativas;  
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m) Elaborar trimestralmente um relatório de avaliação das actividades do 

departamento propostas no plano anual de actividades; 

n) Apresentar ao director um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 

 

B- Competências dos Subcoordenadores do Departamento (artigo 38.º do RI): 

 

a) Orientar e coordenar pedagogicamente os docentes da disciplina, tendo em vista a 

sua formação contínua; 

b) Estimular a criação de condições que favoreçam a formação contínua e apoiar os 

docentes menos experientes; 

c) Coordenar a planificação das actividades pedagógicas e promover a troca de 

experiências e a cooperação entre os docentes do grupo; 

d) Assegurar a participação do grupo na orientação pedagógica da escola; 

e) Contribuir para a eficácia do apoio educativo e da sala de estudo, colaborando com 

os professores responsáveis por esse apoio; 

f) Propor a aquisição de material necessário para a contextualização de conteúdos 

programáticos da disciplina; 

g) Inventariar o material de uso duradouro, no início e final do ano lectivo, caso não 

exista diretor de instalações na área; 

h) Zelar pela conservação e armazenamento do material específico da disciplina; 

i) Comunicar ao órgão de gestão a destruição ou desaparecimento de qualquer bem 

inventariado, levantando o respectivo auto; 

j) Avaliar trimestralmente as actividades propostas no plano anual de actividades; 

k) Apresentar ao director um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 

 

Artigo 4º  

Secções e Grupos de Trabalho 

 

1. Para efeitos de articulação curricular, planificação e definição de estratégias o 

departamento organiza-se em subestruturas.  

  

2. A constituição das secções pode advir por proposta do coordenador, dos grupos 

disciplinares, ou por exigência de funções a desenvolver no departamento.  

  

3. As secções devem apresentar o resultado do seu trabalho em reunião plenária a 

fim de ser discutido, aprovado e registado em ata.  
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4. Caso o volume de trabalho exija várias reuniões da secção respectiva, pode a 

mesma realizar um relatório que se anexa à acta onde o resultado for apresentado.  

  

 

Artigo 5º 

Funcionamento 

 

1. O Departamento reúne ordinariamente, no mínimo, uma vez por período letivo 

e, extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo/a respectivo/a 

coordenador/a, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em 

efetividade de funções. 

 

2. As reuniões são convocadas pelo seu coordenador, via internet (plataforma), 

com pelo menos quarenta e oito horas de antecedência,  

 

3. Da convocatória fará parte, obrigatoriamente, uma “Ordem de Trabalhos”, 

onde constarão de forma ordenada os assuntos a tratar, bem como a documentação 

imprescindível à sua apreciação e análise. 

 

4. A introdução de um assunto na ordem de trabalhos, por proposta de qualquer 

elemento do departamento, deve ser feita, de preferência, com, pelo menos, 

quarenta e oito horas de antecedência. Na impossibilidade de respeitar este prazo 

pode ser feita no próprio dia da reunião, desde que a proposta apresentada obtenha 

o apoio da maioria qualificada dos membros presentes. 

 

5. Compete ao/à coordenador/a ou quem as suas vezes fizer, coordenar os 

trabalhos do Conselho, procurando estabelecer um ambiente profícuo à participação 

de todos os seus membros. 

 

6. Na ausência do/a Coordenador/a reunião será adiada e realizada no prazo 

máximo de cinco dias úteis.  

 

7. As faltas dos membros do Conselho deverão ficar registadas na folha de 

presenças e exaradas em ata. Devem ser comunicadas aos serviços de 

administração escolar logo a seguir à reunião ou no dia seguinte.  
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8. As reuniões do departamento só poderão efetivar-se quando se verificar a 

presença do número mínimo de membros necessários à existência de “quorum” 

(50% mais um). 

 

9. As reuniões do departamento terão a duração máxima de duas horas 

consecutivas. Porém, se devido à falta de tempo, ou por qualquer outro motivo, a 

reunião não for concluída, poderá o Conselho marcar nova sessão, para que os 

trabalhos sejam retomados, dando, assim, continuidade à reunião. As reuniões 

realizar-se –ao nas segundas ou terceiras quartas-feiras do mês, pelas dezassete 

horas. 

 

10. De cada reunião será lavrada uma ata em suporte informático, modelo da 

plataforma, na qual deverão ficar registados todos os assuntos tratados, 

deliberações, declarações de voto, bem como os resultados das votações. A  

numeração será por ano escolar, com obrigatória referência deste à numeração. 

 

11. A ata deverá ser elaborada nos cinco dias úteis seguintes e enviada por e-

mail ao Coordenador, que a reencaminhará aos restantes elementos, para ser 

submetida à discussão e aprovação na reunião imediatamente posterior. 

 

12. As atas serão elaboradas, rotativamente, por um secretário de entre os membros 

do departamento, seguindo-se a ordem alfabética. Na ausência do secretário a ata 

será elaborada pelo elemento seguinte na ordem alfabética. O elemento em falta 

elaborará a ata seguinte.  

 

Artigo 6º 

Elaboração de Documentos 

 

1. Todos os documentos elaborados pelo departamento deverão ser 

disponibilizados em formato digital. 

 

Disposições Finais 

 

Os casos omissos neste Regimento Interno deverão ser resolvidos em concordância 

com a legislação em vigor e ainda com o Regulamento Interno do Agrupamento, ou, 
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se for caso disso, junto dos Órgãos de Administração e Gestão do Agrupamento.  

 

Analisado e aprovado em reunião de Departamento de 7 de setembro de 2017. 

 

 

Agrupamento de Escolas de Vila Verde, 07 de setembro de 2017 
 

O Coordenador 

 

_________________________________ 

(João Cândido Lima) 


