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Regulamento  

de supervisão, articulação e trabalho 

colaborativo 

 

Tendo em conta as competências das diferentes estruturas do 

agrupamento e considerada a necessidade de clarificar 

procedimentos assumidos no agrupamento, tendo em vista a 

concretização do previsto nas alíneas a) e c) artigo 2.º do 

Despacho normativo n.º 4-A/2016, de 16 de junho – “Definição de 

regras e procedimentos que permitam o trabalho regular em 

equipa de professores, tais como a preparação e a realização 

conjunta das atividades letivas, bem como a avaliação das 

aprendizagens” e “ implementação de momentos específicos de 

partilha, reflexão dos docentes sobre as práticas pedagógicas e 

de interligação entre os diferentes níveis de educação e ensino” – 

foi elaborado o Regulamento de Supervisão, Articulação e 

Trabalho Colaborativo. 

 
Artigo 1.º 
Conselho Geral 
 
1. Nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-lei n.º 75/2008, 
de 22 de abril, na sua redação atual, são as seguintes as 
competências do conselho geral: 
a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros, à 
exceção dos representantes dos alunos;  
b) Eleger o diretor, nos termos dos artigos 21.º a 23.º do presente 
decreto-lei;  
c) Aprovar o projeto educativo e acompanhar e avaliar a sua 
execução;  
d) Aprovar o regulamento interno do agrupamento de escolas ou 
escola não agrupada;  
e) Aprovar os planos anual e plurianual de atividades;  
f) Apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de 
execução do plano anual de atividades;  
g) Aprovar as propostas de contratos de autonomia;  
h) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento;  
i) Definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo 
diretor, das atividades no domínio da ação social escolar;  
j) Aprovar o relatório de contas de gerência;  
k) Apreciar os resultados do processo de autoavaliação;  
l) Pronunciar-se sobre os critérios de organização dos horários;  
m) Acompanhar a ação dos demais órgãos de administração e 
gestão;  
n) Promover o relacionamento com a comunidade educativa;  
o) Definir os critérios para a participação da escola em atividades 
pedagógicas, científicas, culturais e desportivas;  
p) Dirigir recomendações aos restantes órgãos, tendo em vista o 
desenvolvimento do projeto educativo e o cumprimento do plano 
anual de atividades;  
q) Participar, nos termos definidos em diploma próprio, no 
processo de avaliação do desempenho do diretor;  
r) Decidir os recursos que lhe são dirigidos;  
s) Aprovar o mapa de férias do diretor. 
 
2. Enquanto órgão de direção estratégica responsável pela 
definição das linhas orientadoras da atividade da escola, pelas 
diversas competências de aprovação, definição, apreciação, 
pronúncia e acompanhamento de aspetos essenciais do 
funcionamento do agrupamento, o conselho geral assume-se, no 
seu âmbito de ação, como uma estrutura de supervisão. 
 
 
3. Instrumentos de monitorização: 
a) Documentos produzidos; 
b) Atas de reuniões; 

Artigo 2.º 
Diretor 
 
1. Nos termos do artigo 20.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de 
abril, na sua redação atual, são as seguintes as competências do 
diretor: 
1 — Compete ao diretor submeter à aprovação do conselho geral 
o projeto educativo elaborado pelo conselho pedagógico.  
2 — Ouvido o conselho pedagógico, compete também ao diretor:  
a) Elaborar e submeter à aprovação do conselho geral:  
i) As alterações ao regulamento interno;  
ii) Os planos anual e plurianual de atividades; 
iii) O relatório anual de atividades;  
iv) As propostas de celebração de contratos de autonomia;  
b) Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal 
docente e não docente, ouvido também, no último caso, o 
município.  
3 — No ato de apresentação ao conselho geral, o diretor faz 
acompanhar os documentos referidos na alínea a) do número 
anterior dos pareceres do conselho pedagógico.  
4 — Sem prejuízo das competências que lhe sejam cometidas 
por lei ou regulamento interno, no plano da gestão pedagógica, 
cultural, administrativa, financeira e patrimonial, compete ao 
diretor, em especial:  
a) Definir o regime de funcionamento do agrupamento de escolas 
ou escola não agrupada;  
b) Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com as 
linhas orientadoras definidas pelo conselho geral;  
c) Superintender na constituição de turmas e na elaboração de 
horários;  
d) Distribuir o serviço docente e não docente;  
e) Designar os coordenadores de escola ou estabelecimento de 
educação pré-escolar;  
f) Propor os candidatos ao cargo de coordenador de 
departamento curricular nos termos definidos no n.º 5 do artigo 
43.º e designar os diretores de turma;  
g) Planear e assegurar a execução das atividades no domínio da 
ação social escolar, em conformidade com as linhas orientadoras 
definidas pelo conselho geral;  
h) Gerir as instalações, espaços e equipamentos, bem como os 
outros recursos educativos;  
i) Estabelecer protocolos e celebrar acordos de cooperação ou de 
associação com outras escolas e instituições de formação, 
autarquias e coletividades, em conformidade com os critérios 
definidos pelo conselho geral nos termos da alínea o) do n.º 1 do 
artigo 13.º; 
j) Proceder à seleção e recrutamento do pessoal docente, nos 
termos dos regimes legais aplicáveis;  
k) Assegurar as condições necessárias à realização da avaliação 
do desempenho do pessoal docente e não docente, nos termos 
da legislação aplicável;  
l) Dirigir superiormente os serviços administrativos, técnicos e 
técnico-pedagógicos.  
 
5 — Compete ainda ao diretor:  
a) Representar a escola;  
b) Exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e 
não docente;  
c) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos nos termos 
da legislação aplicável;  
d) Intervir nos termos da lei no processo de avaliação de 
desempenho do pessoal docente;  
e) Proceder à avaliação de desempenho do pessoal não docente;  

 
6 — O diretor exerce ainda as competências que lhe forem 
delegadas pela administração educativa e pela câmara municipal. 
 
2. Enquanto órgão de administração e gestão do agrupamento de 
escolas nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira 
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e patrimonial, tem um papel de supervisão natural sobre a 
execução de todas as ações realizadas nas áreas referidas, em 
articulação com as restantes estruturas de coordenação. 
 
3. Instrumentos de monitorização: 
a) Documentos produzidos; 
b) Documentos administrativos; 
c) Atas de reuniões das diversas estruturas; 
d) Sumários; 
e) Relatórios; 
f) Registos de avaliação; 
g) Outros. 
 
Artigo 3.º 
Conselho Pedagógico 
 
1. Nos termos do artigo 33.º do Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de 
abril, na sua redação atual, são competências do conselho 
pedagógico: 
a) Elaborar a proposta de projeto educativo a submeter pelo 
diretor ao conselho geral;  
b) Apresentar propostas para a elaboração do regulamento 
interno e dos planos anual e plurianual de atividade e emitir 
parecer sobre os respetivos projetos;  
c) Emitir parecer sobre as propostas de celebração de contratos 
de autonomia;  
d) Elaborar e aprovar o plano de formação e de atualização do 
pessoal docente;  
e) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da 
orientação escolar e vocacional, do acompanhamento 
pedagógico e da avaliação dos alunos;  
f) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas 
disciplinares ou disciplinas de conteúdo regional e local, bem 
como as respetivas estruturas programáticas;  
g) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e 
diversificação curricular, dos apoios e complementos educativos 
e das modalidades especiais de educação escolar;  
h) Adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos 
curriculares;  
i) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação 
pedagógica e de formação, no âmbito do agrupamento de 
escolas ou escola não agrupada e em articulação com 
instituições ou estabelecimentos do ensino superior 
vocacionados para a formação e a investigação;  
j) Promover e apoiar iniciativas de natureza formativa e cultural;  
k) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração 
dos horários;  
l) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente, de 
acordo com o disposto na legislação aplicável;  
m) Propor mecanismos de avaliação dos desempenhos 
organizacionais e dos docentes, bem como da aprendizagem dos 
alunos, credíveis e orientados para a melhoria da qualidade do 
serviço de educação prestado e dos resultados das 
aprendizagens;  
n) Participar, nos termos regulamentados em diploma próprio, no 
processo de avaliação do desempenho do pessoal docente. 
 
2. O conselho pedagógico é o órgão de coordenação e 
supervisão pedagógica e orientação educativa do agrupamento, 
nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação 
e acompanhamento dos alunos e da formação inicial e contínua 
do pessoal docente. 
 
3. O conselho pedagógico assegura, portanto, a execução de 
todas as orientações de si emanadas através dos seus 
representantes e das secções definidas em cada ano letivo. 
 
 
 

Artigo 4.º 
Departamento curricular 
 
1. São competências do coordenador de departamento, definidas 
em Regulamento Interno, as seguintes: 
a) Assegurar as reuniões de departamento e respetiva 
presidência;  
b) Representar os docentes do departamento no Conselho 
Pedagógico, atuando como transmissor entre este órgão e o seu 
departamento;  
c) Veicular, para o Conselho Pedagógico, as propostas do seu 
departamento;  
d) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os 
docentes do respetivo departamento;  
e) Assegurar a participação do departamento na elaboração, 
desenvolvimento e avaliação do projeto educativo do 
agrupamento e do respetivo plano anual de atividades;  
f) Promover medidas de planificação e avaliação das atividades 
do departamento;  
g) Promover a articulação com outras estruturas ou serviços do 
agrupamento, com vista ao desenvolvimento de estratégias de 
diferenciação pedagógica;  
h) Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de 
componentes curriculares locais e a adoção de medidas 
destinadas a melhorar as aprendizagens dos alunos;  
i) Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos 
instrumentos de autonomia do agrupamento;  
j) Promover a realização de atividades de investigação, reflexão e 
de estudo, visando a melhoria da qualidade das práticas 
educativas;  
k) Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos 
programas de estudo, promovendo a adequação dos seus 
objetivos e conteúdos à situação concreta do agrupamento;  
l) Coordenar a prática científico-pedagógica dos docentes das 
disciplinas, áreas disciplinares ou nível de ensino, consoante os 
casos;  
m) Acompanhar e orientar a atividade profissional dos docentes 
da disciplina, área disciplinar ou nível de ensino, especialmente 
no período probatório;  
n) Intervir no processo de avaliação do desempenho dos 
docentes das disciplinas, áreas disciplinares ou nível de ensino, 
sem prejuízo de delegação de competências, nos termos da 
legislação em vigor;  
o) Cooperar no processo de avaliação de desempenho dos 
professores das atividades de enriquecimento curricular no 1º 
CEB;  
p) Elaborar relatório de atividade do departamento a apresentar 
ao Diretor no final de cada ano letivo. 
 
2. O coordenador de departamento será então o garante da 
articulação, do trabalho colaborativo e da supervisão 
pedagógicas no respetivo grupo de trabalho. 
 
3. O coordenador de departamento, pela especificidade didática 
das disciplinas que compõem o grupo de trabalho, pode delegar 
competências em representantes de grupos disciplinar do 
departamento ou noutros docentes qualificados para a função. 
 
4. A supervisão assume duas vertentes: supervisão da prática 
letiva e supervisão documental.  
 
5. A supervisão da prática letiva ocorre presencialmente nos 
períodos letivos do professor supervisionado, tendo lugar:  
a) para todos os docentes em início de carreira e em período 
probatório;  
b) na sequência de contactos do coordenador ou de análise 
documental, podendo, por isso,  tornar-se desejável, relevante, 
importante ou necessária;  
c) por solicitação do professor. 
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6. A supervisão documental pode ser efetuada pelo coordenador 
de departamento, nas suas horas de coordenação, de modo 
formal ou informal, versando:  
a) planificações a longo prazo;  
b) planificações a médio prazo;  
c) planificações a curto prazo, quando existam;  
d) planificações de aula, quando existam;   
e) materiais pedagógicos e de avaliação.  
 
7. A supervisão pedagógica ocorre, também, no decurso do 
processo de avaliação de desempenho docente, nomeadamente:  
a) na sala de aula, sempre que solicitada pelo docente;  
b) na reunião mensal de acompanhamento; 
c) em outros momentos tidos como necessários ou adequados 
pelo avaliador. 
 
8. Instrumentos de monitorização: 
a) Documentos produzidos; 
b) Atas de reuniões; 
c) Relatórios de atividade; 
d) Outros. 
 
Artigo 5.º 
Grupo disciplinar 
 
1. São competências do representante de grupo disciplinar, 
definidas em Regulamento Interno, as seguintes: 
a) Coadjuvar o coordenador de departamento curricular;  
b) Presidir às reuniões de grupo; 
c) Assegurar o bom funcionamento do grupo;  
d) Assegurar a orientação e a coordenação pedagógica da 
atividade dos docentes do grupo disciplinar;  
e) Promover a troca de experiências e a cooperação entre os 
docentes do grupo disciplinar;  
f) Coordenar a planificação das atividades pedagógicas do grupo 
disciplinar;  
g) Assegurar a participação do grupo na análise crítica da 
orientação pedagógica;  
h) Constituir e organizar o dossiê do grupo disciplinar, que poderá 
assumir formato digital. 
 
2. Neste âmbito, deverá o representante de grupo disciplinar: 
a) Agendar as reuniões que considerar convenientes para a 
prossecução dos objetivos de organização pedagógica dos 
trabalhos do grupo disciplinar nos tempos disponibilizados para o 
efeito; 
b) Garantir a realização de trabalho colaborativo entre todos os 
elementos do grupo disciplinar; 
c) Promover a organização de trabalho planificado nos diversos 
níveis de ensino; 
d) Promover a variedade de processos de ensino, em função das 
turmas e dos níveis de ensino; 
e) Dinamizar a implementação de metodologias de ensino 
inovadoras; 
f) Promover a realização de atividades articuladas entre as 
diversas turmas dos diferentes níveis de ensino; 
g) Integrar no dossiê todos os instrumentos utilizados para a 
avaliação dos alunos; 
h) Garantir a aplicação de uma matriz comum a todos as fichas 
de avaliação aplicadas; 
i) Organizar a aplicação de instrumentos de avaliação 
equivalentes em todas as turmas do mesmo nível de ensino ao 
longo do ano; 
j) Concretizar a realização de uma prova global no final do ano 
letivo [se aplicável]. 
k) Disponibilizar na plataforma Moodle o dossiê digital. 
 
3. Instrumentos de monitorização: 

a) Documentos produzidos; 
b) Atas de reuniões; 
c) Relatórios de atividade; 
d) Outros. 
 
Artigo 6.º 
Coordenação de ciclo 
 
1. O coordenador de ciclo coordena a atividade dos professores 
titulares de turma, no caso do 1.º ciclo do ensino básico, e dos 
diretores de turma nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. 
 
2. São competências do coordenador de ciclo, definidas em 
Regulamento Interno, as seguintes: 
a) Representar, no conselho pedagógico, os diretores de turma, 
no caso dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, os professores 
titulares de turma e os técnicos das atividades de enriquecimento 
curricular, no caso do 1.º ciclo do ensino básico, nos termos 
definidos por este regulamento;  
b) Presidir às reuniões do conselho de diretores de turma / 
titulares de turma;  
c) Assegurar a articulação das atividades das turmas;  
d) Promover a execução das orientações do conselho 
pedagógico, visando a formação dos professores e a realização 
de ações que estimulem a interdisciplinaridade;  
e) Submeter ao conselho pedagógico as propostas do respetivo 
ciclo;  
f) Propor e planificar formas de atuação junto dos pais e 
encarregados de educação;  
g) Promover a interação entre o agrupamento e a comunidade;  
h) Propor critérios de avaliação para cada ciclo e ano de 
escolaridade ao conselho pedagógico;  
i) Articular com os diferentes departamentos curriculares o 
desenvolvimento de conteúdos programáticos e objetivos de 
aprendizagem;  
j) Cooperar com outras 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;  
k) Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio 
aos diretores de turma em exercício de funções e de outros 
docentes da escola ou do agrupamento para o desempenho 
dessas funções;  
l) Propor ao conselho pedagógico a realização de ações de 
formação no domínio da orientação educativa e da coordenação 
das atividades das turmas;  
m) Desenvolver todas as atividades solicitadas pelo conselho 
pedagógico no seu âmbito de ação;  
n) Apresentar ao diretor um relatório de atividade no final de cada 
ano letivo. 
 
3. No âmbito das suas competências, o coordenador de 1.º ciclo 
supervisiona a atividades dos professores titulares de turma, no 
que respeita, nomeadamente, à avaliação dos alunos e à relação 
com os encarregados de educação. 
 
4. O coordenador de 2.º e 3.º ciclos, no âmbito das suas 
competências, supervisiona a ação dos diretores de turma, no 
que concerne à concretização das competências que lhes são 
atribuídas pelo Regulamento Interno e pelo Despacho normativo, 
n.º 4-A/2016, de 16 de junho, a saber: 
a) Assegurar o planeamento conjunto da lecionação dos 
conteúdos curriculares das diferentes disciplinas promovendo a 
interdisciplinaridade e uma eficaz articulação curricular;  
b) Coordenar o processo de avaliação formativa das 
aprendizagens, garantindo a sua regularidade e diversidade;  
c) Promover, orientar e monitorizar a conceção e implementação 
de medidas que garantam o sucesso escolar de todos os alunos;  
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d) Apoiar a integração dos alunos na escola e o acesso às 
diferentes ofertas por esta promovida;  
e) Desenvolver iniciativas que promovam a relação da escola 
com a família, em articulação com os docentes do conselho de 
turma;  
f) Promover mecanismos de devolução de informação às famílias. 
 
5. Instrumentos de monitorização: 
a) Documentos produzidos; 
b) Atas de reuniões; 
c) Relatórios de atividade; 
d) PTT; 
e) Outros. 
 
Artigo 7.º 
Diretor de turma 
 
1. São competências do diretor de turma, definidas em 
Regulamento Interno, as seguintes: 
a) Presidir às reuniões de conselho de turma; 
b) Promover, junto do conselho de turma, a realização de ações 
conducentes à aplicação do projeto educativo do agrupamento, 
numa perspetiva de envolvimento dos encarregados de educação 
e de abertura à comunidade;  
c) Assegurar a adoção de estratégias coordenadas com os 
docentes da turma, adequando atividades, conteúdos, estratégias 
e métodos de trabalho, à situação concreta do grupo e à 
especificidade de cada aluno, bem como a criação de condições 
para a realização de atividades interdisciplinares;  
d) Promover um acompanhamento individualizado dos alunos, 
divulgando junto dos professores da turma a informação 
necessária à adequada orientação educativa dos alunos e 
fomentando a participação dos pais e encarregados de 
educação, na concretização de ações para orientação e 
acompanhamento;  
e) Promover a rentabilização dos recursos e serviços existentes 
na comunidade escolar e educativa, mantendo os alunos e 
encarregados de educação informados da sua existência;  
f) Divulgar junto dos encarregados de educação os critérios de 
avaliação;  
g) Elaborar e preservar o processo pedagógico individual do 
aluno, facultando a sua consulta apenas aos professores da 
turma, aos respetivos pais e encarregados de educação e ao 
aluno;  
h) Divulgar o Regulamento Interno junto dos alunos e 
encarregados de educação, no início do ano letivo, e fazer 
subscrever uma declaração anual de aceitação do mesmo;  
i) Apreciar ocorrências de caráter disciplinar, decidir da aplicação 
de medidas imediatas no quadro das orientações do conselho 
pedagógico nessa matéria e solicitar ao diretor, caso considere 
necessária, a convocação extraordinária do conselho de turma;  
j) Assegurar a participação dos alunos, professores, pais e 
encarregados de educação na aplicação de medidas educativas 
decorrentes da apreciação de situações de insucesso disciplinar 
e/ou indisciplina;  
k) Coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa dos 
alunos, garantindo o seu caráter globalizante e integrador 
solicitando, se necessário, a participação dos outros 
intervenientes na avaliação;  
l) Coordenar a elaboração dos planos de acompanhamento 
pedagógico individual dos alunos ou da turma, e manter 
informados os respetivos encarregados de educação;  
m) Coordenar o programa educativo individual dos alunos com 
necessidades educativas especiais de caráter permanente e 
participar na elaboração do relatório circunstanciado no final do 
ano letivo desses alunos;  
n) Propor, na sequência da decisão do conselho de turma, 
medidas de apoio educativo adequadas e proceder à respetiva 
avaliação;  

o) Realizar, quando necessário, assembleias de turma para, em 
conjunto com os alunos, tratar de assuntos relativos à sua vida 
escolar;  
p) Promover a eleição do delegado e do subdelegado de turma 
no início do ano letivo;  
q) Assegurar a articulação entre os professores da turma e os 
alunos, pais e encarregados de educação;  
r) Promover a articulação entre ciclos; 
s) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo 
entre professores e alunos;  
t) Promover a participação e envolvimento de pais e 
encarregados de educação no processo escolar do aluno 
nomeadamente:  
i. criando espaço para a participação dos mesmos nas atividades 
da turma;  
ii. reunindo em assembleia com os pais, ordinariamente, uma vez 
por período e, extraordinariamente, sempre que necessário;  
u) Assegurar a continuidade do percurso escolar dos alunos do 
1.º ciclo na sua transição para o 2.º ciclo, bem como do 2.º para o 
3. º ciclo;  
v) Apresentar ao diretor um relatório de atividade no final do ano 
letivo. 
 
2. São competências do diretor de turma, reforçadas pelo 
Despacho normativo, n.º 4-A/2016, de 16 de junho, as seguintes: 
a) Assegurar o planeamento conjunto da lecionação dos 
conteúdos curriculares das diferentes disciplinas promovendo a 
interdisciplinaridade e uma eficaz articulação curricular;  
b) Coordenar o processo de avaliação formativa das 
aprendizagens, garantindo a sua regularidade e diversidade;  
c) Promover, orientar e monitorizar a conceção e implementação 
de medidas que garantam o sucesso escolar de todos os alunos;  
d) Apoiar a integração dos alunos na escola e o acesso às 
diferentes ofertas por esta promovida;  
e) Desenvolver iniciativas que promovam a relação da escola 
com a família, em articulação com os docentes do conselho de 
turma;  
f) Promover mecanismos de devolução de informação às famílias. 
 
3. Assim, o diretor de turma é o coordenador do conselho de 
turma no que diz respeito: 
a) ao processo de ensino-aprendizagem;  
b) à articulação interdisciplinar;  
c) ao processo de avaliação das aprendizagens; 
d) à promoção, orientação e monitorização das medidas de 
promoção do sucesso escolar. 
 
4. Cabe-lhe, portanto, a supervisão dos processos de execução e 
implementação nos domínios definidos pelas suas competências. 
 
5. Instrumentos de monitorização: 
a) Documentos produzidos pelos elementos do conselho de 
turma; 
b) Documentos produzidos por docentes e/ou técnicos em 
funções com alunos da turma; 
c) Atas de reuniões; 
d) Relatórios de atividade; 
e) Outros. 
 
Artigo 8.º 
Articulação 
 
1. Os processos de articulação ao nível dos departamentos, 
grupos disciplinares, coordenação de ciclo e conselho de turma 
encontram-se definidos no âmbito das competências dos 
coordenadores respetivos e das dinâmicas criadas em cada um 
destes grupos. 
 



REGULAMENTO DE SUPERVISÃO, ARTICULAÇÃO E TRABALHO COLABORATIVO 

 
2. Todos os processos de articulação visam, essencialmente, o 
sucesso educativo dos alunos, podendo, de uma forma genérica, 
definir-se os seguintes objetivos: 

 Adequar processos num nível de educação/ensino com 
vista a uma melhor integração das crianças/alunos no ciclo 
subsequente; 
 Adequar processos de ensino, tendo em conta o trabalho 
desenvolvido no nível de educação/ensino anterior. 

 
3. Além dos grupos referenciados em 1., definem-se as 
estruturas de articulação seguintes: 
 
ARTICULAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E O 1.º CICLO 
Intervenientes 

 Educadoras 
 Professores titulares de turmas de/com 1.º ano 

 
Calendarização 

 No início do ano letivo 
 No final de cada período letivo 
 No final do ano letivo 

 
Documentos a produzir 

 Ata de reunião 
 Relatório de Articulação, a aprovar pelo CP 
 

ARTICULAÇÃO NO 1.º CICLO – ANOS DE ESCOLARIDADE 
Intervenientes 

 Professores titulares de turma de cada ano de 
escolaridade e professores com medidas de promoção 
do sucesso 

 
Calendarização 

 Mensalmente, exceto nos meses em que se realiza 
reunião de departamento 

 
Documentos a produzir 

 Ata de reunião 
 
ARTICULAÇÃO ENTRE O 1.º CICLO E O 2.º CICLO 
 
Intervenientes 

 Coordenadores de Departamento e de Ciclo (1.º CEB) 
 Professores titulares de turma 
 Representantes dos grupos disciplinares de 

Português, Matemática, Inglês, HGP e CN 
 Diretores de turma de 5.º ano 

 
Calendarização 

 Início do ano letivo (titulares de turma com DT e com 
representantes de GD) 

 No final do 1.º período (coordenadores de 1.º com 
representantes de GD) 

 No final do ano letivo 
 
Documentos a produzir 

 Ata de reunião 
 Relatório de Articulação, a aprovar pelo CP 

ARTICULAÇÃO ENTRE O 2.º CICLO E O 3.º CICLO 
Intervenientes 

 Docentes dos grupos disciplinares com continuidade 
entre o 2.º e o 3.º ciclos 

 
Calendarização 

 Definida pelo coordenador de departamento 
 
Documentos a produzir 

 Ata de reunião 
 Relatório de Articulação, a aprovar pelo CP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico a 12 de outubro de 2016 

 


