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Artigo 1°Âmbito 

 

1. O Departamento do 1.º ciclo é o órgão que assegura a articulação curricular 

constituindo-se assim como uma estrutura de orientação educativa que 

colabora com o Conselho Pedagógico e com a Direção, no sentido de assegurar 

o acompanhamento do percurso escolar dos alunos na perspetiva da promoção 

da qualidade e sucesso educativo.  

2. Os elementos que constituem este Departamento dividem-se ainda em 

Subdepartamentos por anos de escolaridade orientados por um Coordenador 

de Subdepartamento. Constituem estes grupos os professores com turmas 

desse mesmo ano de escolaridade, os professores com turmas mistas cujo 

grupo maioritário de alunos pertence ao respetivo ano de escolaridade e 

professores de apoio educativo. 

3. Os docentes da Educação Especial reúnem com este Departamento sempre 

que necessário. 

 

Artigo 2° Funções e composição 

   

Apresentam-se como funções do departamento: 

1. Elaborar o regimento interno.  

2. Assegurar a articulação curricular na aplicação dos planos de estudo.  

3. Assegurar o desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa 

do Agrupamento.  

4. Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didáticas específicas 

das disciplinas.  

5. Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos 

currículos e de outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e 

prevenir a exclusão e o abandono escolar.  

6. Elaborar propostas curriculares diversificadas em função da especificidade 

de grupos de alunos.  

7. Promover a articulação curricular.  

8. Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos 

domínios da aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da 

avaliação das aprendizagens.  

9. Identificar necessidades de formação dos docentes.  

10. Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto. 
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Composição 

1. O Departamento do 1.º ciclo é constituído por todos os professores do 1º ciclo 

das escolas que fazem parte deste Agrupamento. Poderão ser convidados a 

participar nestas reuniões e, desde que se justifique, outros elementos da 

Comunidade Escolar que colaborem no desenvolvimento de atividades ligadas 

ao Projeto Educativo. 

2. Sempre que convocados os docentes da Educação Especial deverão participar 

nas reuniões de Departamento do 1ºciclo. 

 

 

Artigo 3° Reuniões e convocatórias 

Reuniões: 

1. O Departamento do 1.º ciclo reunirá ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente sempre que seja convocada pelo respetivo Coordenador, 

por sua iniciativa ou a requerimento de 1/3 dos seus membros em efetividade 

de funções. 

2. As reuniões ordinárias e extraordinárias não poderão implicar prejuízo das 

atividades letivas. Salvaguardando-se, no entanto, situações que o possam 

exigir, nomeadamente no caso das reuniões que devam dar cumprimento a 

tarefas urgentes que decorram em períodos letivos.  

3. O Departamento reunirá uma vez por mês, às 16h 30min. 

4. Em cada momento de avaliação será efetuada reunião de avaliação em dia e 

hora definida no Plano Estratégico do Agrupamento. 

5. Para melhor desempenho das suas competências o Departamento organiza-se 

em Subdepartamentos de Ano, que reunirão mensalmente, nas interrupções 

letivas e sempre que se justifique. 

6. A convocatória das reuniões deverá ser divulgada por correio eletrónico, 

através do sistema UTILATAS e mediante a afixação em expositores para esse 

efeito designados, de fácil acesso e visibilidade para os destinatários (cf art.º 

265º do RI); 

7.  Para as reuniões ordinárias as convocatórias devem afixar-se com, pelo 

menos, 48 horas de antecedência.  

8. Não é permitida a realização de reuniões ordinárias com prejuízo das 

atividades letivas.  

9. Só em casos excecionais e autorizadas pelo Diretor se realizarão reuniões 

extraordinárias com prejuízo das atividades letivas.  
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10.  As convocatórias de reuniões extraordinárias que, pela urgência, não possam 

respeitar o estipulado para as reuniões ordinárias, deverão ser feitas 

pessoalmente de forma a assegurar a tomada de conhecimento por parte de 

todos os elementos.  

11.  No caso de se verificar a marcação de várias reuniões para o mesmo dia, a 

sua calendarização deve estipular, no máximo, duas horas para cada reunião. 

Se esse período for insuficiente para o tratamento dos assuntos, marcar-se-á 

nova reunião.  

12.  As reuniões ordinárias serão agendadas no início do ano letivo de forma a 

assegurar que os membros tomem antecipadamente conhecimento das suas 

realizações. 

13.  Nos termos do disposto no Código de Procedimento Administrativo, artigo 

22º, entende-se que um órgão colegial só exprime a sua vontade quando 

esteja presente a maioria dos seus membros com direito a voto (50% +1). 

14.  Considera-se que na falta de quórum será convocada nova reunião, com 

intervalo mínimo de vinte e quatro horas, prevendo-se nessa convocação que 

o órgão delibere desde que esteja presente um terço dos seus membros com 

direito a voto, em número não inferior a três.  

15.  As reuniões terão duração de duas horas podendo ser prolongadas de comum 

acordo com os presentes. 

16. Em caso de ausência da coordenadora, devidamente justificada, será 

substituída pela docente nomeada no início do ano letivo para apoiar e 

secretariar as atividades do Departamento.  

 

Artigo 4° Deliberações 

 

1. Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da 

reunião, salvo se, tratando-se de reunião ordinária, pelo menos dois terços dos 

membros reconhecerem a urgência de deliberação imediata sobre outros 

assuntos. 

2. As votações nas reuniões de Departamento são por norma nominais, serão 

tomadas por escrutínio secreto apenas as deliberações que envolvam a 

apreciação do comportamento ou qualidade de qualquer pessoa. 

3. Em caso de empate na votação, o Coordenador da reunião tem voto de 

qualidade, salvo se a votação se tiver efetuado por escrutínio secreto. 

4. É obrigatório o voto por parte dos membros que estejam presentes à reunião. 
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Artigo 5° Secretário 

 

     O Secretário da reunião deve ser sempre um membro do Departamento com 

exceção do Coordenador. Será designado pela ordem alfabética do nome dos 

docentes que compõem o departamento. 

 

Artigo 6° Ordem de trabalhos 

 

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

presidente da reunião, integrando-se os pontos “informações” e “outros 

assuntos”. 

2. 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. 

 

Artigo 7° Atas 

 

1. Da reunião lavrar-se-á ata, que conterá um resumo de tudo o que nela tiver 

ocorrido, indicando o registo de presenças (conforme a lista de presenças que 

será anexada), os assuntos apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o 

resultado das respetivas votações, em suporte informático, no sistema 

UTILATAS, procedendo-se à sua impressão e entrega na direção do 

Agrupamento nº 9, art.º 265 do RI; podem anexar-se documentos em formato 

pdf (num único ficheiro). 

2. A ata deverá ser assinada pelo Secretário e pelo Coordenador de 

Departamento. 

3. As atas serão lavradas pelo secretário e colocadas para a aprovação de todos 

os membros presentes nessa reunião no prazo de oito dias. Depois de 

reformulada é enviada ao Coordenador de Departamento. 

4. Para além dos registos informáticos, as atas deverão ter um suporte escrito 

que deverá ser entregue ao Diretor no prazo máximo de oito dias após a sua 

aprovação, salvo impedimento legal do secretário.  
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5. O cumprimento da elaboração das atas é da responsabilidade de quem 

coordena/preside à reunião.  

6. No caso em que o órgão assim o delibere, a ata será aprovada, em minuta, 

logo na reunião a que disser respeito. 

7. As atas ficarão na Sede do Agrupamento em suporte de papel e informático. 

 

 

Artigo 8° Entrada em vigor e adaptação 

 

1. O Regimento do Departamento do 1.º ciclo é aprovado para o ano letivo de  

2021-2022.  

2. O Regimento encarado como instrumento regulador da atividade deste 

Departamento poderá ser aperfeiçoado e adaptado às realidades emergentes 

mediante proposta fundamentada por pelo menos dois terços dos seus 

membros. Assim desde que se justifique poderá ser revisto e eventualmente 

modificado nos aspetos necessários, nos primeiros trinta dias após o início do 

ano letivo. 

3. As omissões a este regimento serão pontualmente supridas, nos termos do 

disposto do Código do Procedimento Administrativo. 

 

Agrupamento de escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva 

8 de setembro de 2021 

 

O Coordenador de Departamento 

____________________________________ 
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