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Artigo 1.º 

Composição 

O Subdepartamento é uma estrutura de apoio ao departamento curricular para as 

questões relativas a cada disciplina e é constituído por todos os docentes que 

lecionam a disciplina de Português dos segundo e terceiro ciclos. 

Artigo 2.º 

Presidência 

1. O Conselho de Docentes do Subdepartamento Curricular é presidido pelo 

Coordenador de Subdepartamento. 

 

2. O Coordenador de Subdepartamento será um docente da carreira detentor, 

preferencialmente, de formação especializada nas áreas da supervisão 

pedagógica, avaliação do desempenho docente ou administração educacional, 

nomeado pelo Diretor. 

  

3. O mandato do Coordenador tem a duração de quatro anos, caso o professor se 

mantenha no Agrupamento, podendo cessar, por determinação fundamentada do 

Diretor, ou na sequência de pedido formulado pelo Coordenador. 

 

Artigo 3.º 

Competências 

1. Ao Subdepartamento compete:  
 

a) Elaborar o seu regimento;  
b) Colaborar com o Departamento Curricular na construção e execução de 

Plano Anual de Atividades do Agrupamento, bem como do Projeto 
Educativo, Projeto Curricular e Regulamento Interno; 

c) Colaborar com o Departamento Curricular na elaboração e execução do 
plano de formação de professores da disciplina; 

d) Partilhar experiências pedagógicas e recursos educativos; 
e) Colaborar na inventariação das necessidades em equipamentos e material 

didático; 
f) Planificar as atividades letivas e não letivas. 
g) Elaborar proposta de competências essenciais da disciplina. 
h) Elaborar proposta relativa aos critérios a considerar na avaliação da sua 

disciplina; 
i) Apresentar, no final do ano letivo, um inventário geral dos materiais 

existentes, assim como sugestões para substituição, reparação ou 
aquisição de novos materiais, equipamentos e recursos. 
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2. As competências dos docentes que constituem o Subdepartamento são as 

infracitadas: 
 

a) Planificar e adequar à realidade da escola ou do agrupamento de escolas 
a aplicação dos planos de estudo estabelecidos ao nível nacional; 

b) Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas 
específicas das disciplinas; 

c) Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação 
educativa da escola ou do agrupamento de escolas, a adoção de 
metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos planos 
de estudo quer das componentes de âmbito local do currículo; 

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

e) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos 
domínios da aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da 
avaliação das aprendizagens; 

f) Identificar necessidades de formação dos docentes; 
g) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto. 

 

Artigo 4.º 

Competências do Coordenador de Subdepartamento 

1. Ao Coordenador de Subdepartamento compete: 
 

a) Convocar e presidir às reuniões de subdepartamento; 
b) Orientar, coordenar e monitorizar a atuação pedagógica dos professores 

da disciplina; 
c) Representar os professores da disciplina no Departamento Curricular; 
d) Manter atualizado o inventário do material próprio da disciplina e zelar 

pela sua conservação; 
e) Coordenar a planificação das atividades pedagógicas e promover a 

cooperação e a troca de experiências entre os professores da disciplina; 
f) Promover dentro do grupo a análise crítica da orientação pedagógica e 

apresentar a avaliação e as propostas de alteração ao Coordenador de 
Departamento. 
 
 
 
 

Artigo 5.º 

Periodicidade das Reuniões 

1. O Subdepartamento Curricular reúne após as reuniões de Departamento e sempre 
que o coordenador, por sua iniciativa, a pedido de um terço dos membros ou por 
solicitação do Diretor, o convoque. 
 

2. A duração das reuniões não deverá exceder as duas horas. 
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Artigo 6.º 

Convocatórias 

1. Os docentes do Subdepartamento Curricular são convocados pelo Coordenador de 
Subdepartamento através de correio eletrónico ou aplicação informática 
existente para o efeito e mediante afixação em expositores para esses efeitos 
designados, com a antecedência mínima de 48 horas. 

 
2. Na convocatória deverá constar, para além da data, hora e local da reunião, e a 

respetiva ordem de trabalhos. 
 
3. A convocatória será assinada pelos presentes no ato da reunião e posteriormente 

entregue, conjuntamente com a Ata, ao Diretor da Escola. 
 

Artigo 7.º 

Quorum 

1. A reunião de Docentes do Subdepartamento Curricular terá início com a presença 
de um número de elementos não inferior a 50 % mais um, ou passados quinze 
minutos da hora marcada com os que estiverem presentes. 

 

Artigo 8.º 

Deliberações 

1. As decisões dos Docentes do Subdepartamento Curricular devem resultar da 
unanimidade de opiniões dos seus elementos. 

 
2. Quando não houver unanimidade, o Coordenador de Subdepartamento recorrerá 

ao sistema de votação. 
 
3. No caso de recurso à votação, a que se refere o número anterior, deverá ser feita 

por voto nominal, não havendo lugar à abstenção. 
 

4. A deliberação só poderá ser aprovada por maioria de votos, tendo o Coordenador 
de Subdepartamento voto de qualidade em caso de igualdade. 

 

Artigo 9.º 

Atas 

1. As reuniões do Subdepartamento Curricular serão secretariadas rotativamente 
pelos Docentes que o integram. 

 
2. A rotatividade, referida no número anterior, far-se-á de acordo com a ordem 

alfabética do nome dos docentes. 
 
3. O secretário elaborará a ata da reunião. 
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4. Da reunião lavrar-se-á ata em suporte informático, através de aplicação 
informática existente, procedendo-se à sua impressão e entrega na direção do 
Agrupamento no prazo de oito dias. 

 
5. A ordem de trabalhos da reunião deve incluir os assuntos estabelecidos pelo 

presidente da reunião, integrando-se os pontos “informações” e “outros 
assuntos”. Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem de 
trabalhos da reunião, salvo se todos os membros presentes reconhecerem a 
urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos. 

 
6. A ata da última reunião do ano letivo será redigida, lida e aprovada logo após o 

final da reunião. 
 

Artigo 10.º 

Disposições Finais 

1. O Regimento do Subdepartamento Curricular entrará em vigor imediatamente 
após a sua aprovação em Conselho Pedagógico. 

 
2. Esse Regimento será revisto anualmente na primeira reunião formal do ano letivo 

do Subdepartamento Curricular. 
 
3. Todos os casos omissos no Regimento serão resolvidos de acordo com o 

estabelecido na legislação. 
 

Data: 07/09/2021                                     

                                                                    A Coordenadora de Subdepartamento  

                                                                      Paula Lourenço 

 
 
 


