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Artigo 1º - Definição 

1. O Departamento Curricular é a estrutura de apoio ao Conselho Pedagógico que assegura a 

articulação do conjunto de disciplinas ou áreas disciplinares. 

2. A Secção de Hotelaria e Restauração é, paralelamente ao Departamento Curricular, a estrutura 

de apoio ao Conselho Pedagógico que assegura a articulação do conjunto de disciplinas ou áreas 

disciplinares que a integram. 

Artigo 2.º - Organização dos Departamentos Curriculares 

1. Na escola funcionam três Departamentos Curriculares: 

a) Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; 

b) Departamento de Línguas;  

c) Departamento de Ciências Sociais, Humanas e Expressões. 

2. Os Departamentos Curriculares são constituídos pelas áreas disciplinares correspondentes aos 

grupos de recrutamento que agregam, de acordo com a seguinte distribuição: 

a) Departamento de Matemática e Ciências Experimentais: 

o Matemática (docentes do grupo de recrutamento 500, Matemática); 

o Informática (docentes do grupo de recrutamento 550, Informática); 

o Biologia (docentes do grupo de recrutamento 520, Biologia e Geologia); 

o Química (docentes do grupo de recrutamento 510, Física e Química); 

o Ciências Agropecuárias (docentes do grupo de recrutamento 560, Ciências 

Agropecuárias); 

o Técnicos especializados para formação com afinidade ao Departamento. 

b) Departamento de Línguas:  

o Línguas românicas (docentes do grupo 300, Português. e 350, Espanhol); 

o Línguas germânicas (docentes do grupo 330, Inglês); 

o Técnicos especializados para formação com afinidade ao Departamento, quando este 

grupo for composto por menos de 5 elementos. 

c) Departamento de Ciências Sociais, Humanas e Expressões: 

o Área de Integração (docentes do grupo de recrutamento 400, História); 

o Economia (docentes do grupo de recrutamento 430, Economia); 

o Educação Física (docentes do grupo de recrutamento 620, Educação Física); 

o Educação Especial (docentes dos grupos de recrutamento 910, Educação Especial); 

o Técnicos especializados para formação com afinidade ao Departamento. 

Artigo 3.º - Secção de hotelaria e restauração 

1. A Secção de Hotelaria e Restauração é composta pelos técnicos especializados para formação de 

Hotelaria e Restauração, quando este grupo for composto por 5 ou mais elementos. 

2. À Secção de Hotelaria e Restauração são cometidas as mesmas competências dos Departamentos 

Curriculares, descritas no artigo 4.º. 
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3. Ao Representante de Secção são cometidas as mesmas competências do Coordenador do 

Departamento Curricular, enumeradas no artigo 5.º. 

4. O Representante da Secção será eleito de entre os três nomes propostos pelo Diretor, em 

reunião marcada para o efeito, no início do ano letivo. 

Artigo 4.º - Competências dos Departamentos Curriculares 

1. São competências dos Departamentos Curriculares: 

a) Promover a cooperação entre os docentes da escola, procurando adequar o currículo às 

necessidades específicas dos alunos; 

b) Promover a articulação curricular no âmbito do Projeto Educativo; 

c) Assegurar, de forma articulada com outras estruturas de orientação educativa da escola, a 

adoção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos planos de 

estudo quer das metodologias de âmbito local do currículo; 

d) Planificar e adequar à realidade da escola a aplicação dos planos de estudo estabelecidos a 

nível nacional; 

e) Analisar e refletir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 

f) Promover a troca de experiências sobre metodologias, técnicas e materiais de ensino e 

formação; 

g) Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade de grupos de 

alunos; 

h) Desenvolver formas cooperativas de trabalho docente ao nível das atividades de 

planificação, acompanhamento e avaliação das aprendizagens dos alunos;  

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

j) Analisar a oportunidade de adoção de medidas de gestão flexível dos currículos e de outras 

medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a exclusão; 

k) Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de atuação nos domínios da aplicação 

de estratégias de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; 

l) Apresentar contributos para a elaboração do Projeto Educativo e do Plano Anual de 

Atividades, bem como colaborar na sua avaliação; 

m) Emitir pareceres sobre todos os assuntos inerentes ao Departamento a enviar ao Conselho 

Pedagógico; 

n) Propor critérios para a atribuição de serviço docente e gestão de espaços e equipamentos; 

o) Proceder à análise e reflexão sobre os resultados da avaliação dos alunos, por 

disciplina/área disciplinar; 

p) Colaborar com o Conselho Pedagógico na elaboração e execução do plano de formação e de 

atualização do pessoal docente e não docente da escola, através da apresentação de 

propostas; 

q) Propor ao Conselho Pedagógico os critérios de avaliação das disciplinas que integram o 

respetivo Departamento; 

r) Propor, ao Conselho Pedagógico, a adoção de manuais escolares; 
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s) Definir o seu regimento interno, a elaborar ou rever, e enviá-lo ao Diretor para verificação 

da conformidade com o regimento de funcionamento da escola, nos primeiros 30 dias do 

mandato do Departamento. 

Artigo 5.º - Competências do Coordenador do Departamento Curricular 

1. São competências do Coordenador do Departamento Curricular: 

a) Convocar e presidir às reuniões do Departamento Curricular; 

b) Representar o Departamento no Conselho Pedagógico, desempenhando as competências 

inerentes a essa representação; 

c) Coordenar as atividades do Departamento;  

d) Garantir o alinhamento entre a ação do Departamento e o Projeto Educativo; 

e) Promover a cooperação entre os docentes do Departamento Curricular, de modo a assegurar 

a articulação e a gestão curricular, coordenando a elaboração de planificações, critérios de 

avaliação e planificação de atividades na aplicação dos planos de estudos;  

f) Coordenar a prática científico-pedagógica dos docentes das disciplinas e áreas disciplinares; 

g) Estimular as boas práticas pedagógicas e promover a partilha de experiências e o trabalho 

colaborativo entre os professores do respetivo Departamento; 

h) Acompanhar e orientar a atividade profissional dos professores da disciplina ou área 

disciplinar, especialmente no período probatório; 

i) Assegurar a participação do Departamento Curricular na análise crítica dos resultados 

escolares; 

j) Garantir a articulação entre o Departamento Curricular e as restantes estruturas de 

orientação educativa, nomeadamente na análise e desenvolvimento de medidas de apoio e 

orientação educativa; 

k) Assegurar a participação do Departamento na elaboração, desenvolvimento e avaliação do 

Projeto Educativo, do Plano Anual de Atividades e do Regulamento Interno da escola; 

l) Estimular a cooperação com outras escolas da região no que se refere à partilha de recursos 

e à dinamização de projetos de inovação pedagógica; 

m) Promover, junto dos docentes do seu Departamento Curricular, a supervisão da atividade 

letiva em contexto de aula, enquanto medida destinada à melhoria das práticas de ensino e 

como forma de potenciar o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional docente 

pela partilha de boas práticas e reflexão entre pares; 

n) Intervir no processo de avaliação do desempenho dos docentes do Departamento, de acordo 

com a legislação vigente; 

o) Colaborar com as estruturas de formação contínua na identificação das necessidades de 

formação dos professores do Departamento; 

p) Apresentar ao Diretor, no final de cada ano, um relatório das atividades desenvolvidas; 

q) Integrar a Secção de Avaliação do Desempenho Docente, caso seja eleito; 

r) Integrar a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva como elemento 

permanente; 



Regimento Interno dos Departamentos Curriculares e da Secção de Hotelaria e 
Restauração da EPADRPL | Ratificado em 25 de junho de 2020 

Página 6 de 9 

 

  
 

s) Remeter, via e-mail, a todos os membros da respetiva estrutura, minuta da ata aprovada 

relativa a cada reunião do Conselho Pedagógico, 24 horas após receção da mesma; 

t) Elaborar, conservar e arquivar digitalmente o dossiê do Departamento (de entre outros, 

convocatórias, atas, relatórios) no dossiê técnico-pedagógico, sendo supervisionado pelo 

Subdiretor. 

Artigo 6.º - Recrutamento do Coordenador de Departamento Curricular  

1. O Coordenador de Departamento Curricular deve ser um docente de carreira detentor de 

formação especializada nas áreas de supervisão pedagógica, avaliação do desempenho docente 

ou administração educacional.  

2. O Coordenador de Departamento é eleito pela respetiva estrutura, de entre três docentes 

propostos pelo Diretor, nos termos dos artigos 20.º, 43.º e 45.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 

de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

3. Para efeitos do disposto no número anterior considera-se eleito o docente que reúna o maior 

número de votos favoráveis dos membros do Departamento Curricular. 

4. Quando não for possível a designação de docentes com os requisitos definidos no ponto 1, por 

não existirem ou não existirem em número suficiente para dar cumprimento ao estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho, podem ser designados docentes segundo a seguinte ordem de prioridade:  

a) Docentes com experiência profissional, de pelo menos um ano, de supervisão pedagógica na 

formação inicial, na profissionalização ou na formação em exercício ou na profissionalização 

ou na formação em serviço de docentes; 

b) Docentes com experiência de, pelo menos, um mandato de coordenador de Departamento 

Curricular ou de outras estruturas de coordenação educativa previstas no Regulamento 

Interno; 

c) Docentes que, não reunindo os requisitos anteriores, sejam considerados competentes para 

o exercício da função. 

Artigo 7.º - Mandato do Coordenador do Departamento Curricular 

1. O mandato do Coordenador de Departamento tem a duração de quatro anos escolares e cessa 

com o mandato do Diretor.  

2. O Coordenador de Departamento pode ser exonerado a todo o tempo, por despacho 

fundamentado do Diretor, após consulta ao respetivo Departamento. 

Artigo 8.º - Funcionamento dos Departamentos Curriculares/Secção de Hotelaria e Restauração 

1. Os Departamentos Curriculares e a Secção de Hotelaria e Restauração reúnem ordinariamente 

uma vez por mês, presencialmente na segunda semana, e extraordinariamente sempre que 

sejam convocados pelo Coordenador do Departamento Curricular ou Responsável da Secção de 

Hotelaria e Restauração, por sua iniciativa, a requerimento de um terço dos seus membros em 

efetividade de funções, ou ainda por solicitação do Diretor.  
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2. O Coordenador do Departamento Curricular/Responsável da Secção de Hotelaria e Restauração 

exercem a sua função no âmbito da componente não letiva, sendo o número de tempos 

atribuídos para o exercício do cargo fixado anualmente, pelo Diretor. 

3. Os Coordenadores dos Departamentos Curriculares e o Responsável da Secção de Hotelaria e 

Restauração devem cooperar entre si, por forma a assegurarem a articulação do trabalho das 

estruturas de coordenação educativa que representam.  

4. Antes de cada reunião do Conselho Pedagógico, devem os Coordenadores dos Departamentos 

Curriculares/Responsável da Secção de Hotelaria e Restauração reunir com os respetivos 

docentes, visando a auscultação das áreas disciplinares e assunção, por parte do Coordenador do 

Departamento Curricular/Responsável da Secção, de posições representativas. 

5. A reunião referida no número anterior deverá ser formalizada, havendo necessidade de 

convocatória da responsabilidade do Coordenador do Departamento Curricular/Responsável da 

Secção. A ata será realizada sequencialmente pelos membros dos respetivos 

Departamentos/Secção. 

6. Nos casos de ausência do Coordenador de Departamento/Responsável da Secção por período 

igual ou superior a trinta dias, a sua substituição cabe ao docente designado pelo Diretor para o 

exercício dessa função.  

7. Caso o Coordenador/Responsável da Secção esteja impedido de exercer funções por período 

igual ou superior a trinta dias, o seu substituto tem direito ao mesmo tempo de redução, 

enquanto durar o impedimento do Coordenador/Responsável da Secção.  

Artigo 9.º - Reuniões do Departamento Curricular e da Secção de Hotelaria e Restauração 

1. Cumprindo as atribuições legisladas, as reuniões do Departamento Curricular/Secção visam: 

a) Proceder à comunicação das informações e deliberações do Conselho Pedagógico; 

b) Proceder à discussão e aprovação de propostas de atividades educativas respeitantes ao 

Projeto Educativo e ao Plano Anual de Atividades; 

c) Concretizar e/ou reforçar o trabalho colaborativo no tratamento das matérias respeitantes à 

área de saber das disciplinas lecionadas pelos docentes, nomeadamente: planificações; 

produção de materiais pedagógicos; análise de resultados das aprendizagens das respetivas 

disciplinas; análise de documentos referenciais; discussão de problemas e de soluções 

didáticas das disciplinas; entre outros assuntos considerados relevantes; 

d) Formalizar a articulação entre docentes, de modo a garantir o alcançar do perfil profissional 

estabelecido para cada curso; 

e) Apoiar as práticas de gestão, analisando e discutindo documentos e procedimentos, bem 

como sugerindo melhorias. 

2. As convocatórias para as reuniões do Departamento Curricular/Secção devem ser enviadas por 

correio eletrónico com a indicação inequívoca e objetiva dos assuntos e/ou matérias que 

constituem a ordem de trabalhos e com uma antecedência mínima de 48 horas, considerando-se 

desta forma os docentes devidamente convocados. As convocatórias são ainda afixadas na sala 

de professores e dadas a conhecer ao Encarregado Operacional pelo Subdiretor. 
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3. Se a qualquer reunião do Departamento Curricular/Secção comparecerem metade ou menos de 

metade dos seus membros em efetividade de funções, esta será adiada para o segundo dia útil 

após a data prevista inicialmente, devendo deste facto o Coordenador do Departamento 

Curricular/Responsável da Secção dar conhecimento aos membros em falta.  

4. As reuniões do Departamento Curricular/Secção são secretariadas em regime de rotatividade 

pelos professores que o integram. Em caso de falta do professor responsável pela realização da 

ata, esta será realizada pelo professor seguinte na lista, sendo que o professor que faltou 

retomará a sua posição nessa lista na primeira reunião seguinte em que estiver presente.  

5. As decisões ou deliberações são aprovadas por consenso ou por votação, não sendo possível a 

abstenção. Em caso de empate no número de votos, o Coordenador do Departamento 

Curricular/Responsável da Secção exercerá voto de qualidade, salvo se a votação se tiver 

efetuado por escrutínio secreto. 

6. As reuniões do Departamento Curricular/Secção terão uma duração de duas horas, se antes não 

se tiver esgotado a agenda de trabalhos. 

7. Com vista a uma maior abertura e celeridade na circulação da informação, no prazo de quarenta 

e oito horas, o secretário elabora a minuta da ata e deve enviá-la, por e-mail, para todos os 

membros presentes na reunião. Estes, num prazo de 24 horas, devem pronunciar-se sobre a 

mesma, propondo alterações, ajustamentos ou correções que serão devidamente integradas na 

ata. As alterações deverão ser dadas a conhecer, num prazo de 24 horas, a todos os membros, os 

quais, não se pronunciando contra, aprovam a ata.  

8. O Coordenador de Departamento/Responsável de Secção envia, igualmente, a ata aprovada ao 

Subdiretor, que das informações relevantes que nela constam deve dar conhecimento, via e-

mail, ao Diretor. 

9. A folha de presenças assinada no início da reunião será entregue, no dia útil seguinte ao da 

reunião, nos serviços administrativos da escola para efeito de registo de faltas.  

Artigo 10.º - Faltas às reuniões de Departamento/Secção 

1. A falta a uma reunião de Departamento/Secção corresponde a dois tempos letivos.  

Artigo 11.º - Calendarização das reuniões de Departamento/Secção 

1. As reuniões do Departamento Curricular/Secção serão agendadas em dia e hora que não colida 

com qualquer outra atividade (letiva ou não letiva) ligada ao cumprimento do horário de 

trabalho, na escola ou em acumulação noutro estabelecimento de ensino (desde que o docente 

apresente o respetivo horário), de nenhum dos docentes que integrem o Departamento 

Curricular/Secção.  

2. As reuniões ordinárias do Departamento/Secção terão lugar de acordo com a calendarização 

constante do plano estipulado no início do ano letivo, tendo em conta os horários dos professores 

e a periodicidade prevista por este regimento. As datas previstas podem ser alteradas mediante 

a aprovação do Diretor.  
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Artigo 12.º - Dossiê de Departamento/Secção 

1. O dossiê de Departamento Curricular/Secção deve estar disponível para consulta na plataforma 

da escola.  

2. O Coordenador do Departamento Curricular/Responsável da Secção deve proceder à colocação 

de material pedagógico e didático definido como parte integrante do dossiê do Departamento, 

atualizando-o e enriquecendo-o constantemente.  

3. No dossiê de Departamento Curricular/Secção, de entre outros documentos, devem constar:  

a) Contactos dos docentes que compõem o Departamento Curricular/Secção;  

b) Documentos internos do Departamento Curricular/Secção, entre os quais o regimento 

interno, as planificações e os critérios de avaliação;   

c) Diretrizes emanadas do Conselho Pedagógico e/ou do Diretor (podendo ser constituída por 

extrato das minutas das respetivas atas);  

d) Planificações e relatórios correspondentes às atividades do Departamento Curricular/Secção 

que integram o Plano Anual de Atividades; 

e) Análise dos resultados dos alunos. 

Artigo 13.º - Operacionalização da supervisão pedagógica 

1. A supervisão pedagógica deve ser implementada com vista à melhoria das práticas de ensino e 

como forma de potenciar o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional docente pela 

partilha de boas práticas e reflexão entre pares. 

2. Os Coordenadores de Departamento/Responsável da Secção e respetivos docentes deverão 

preencher, na primeira reunião do ano letivo, um plano da atividade de supervisão pedagógica 

(modelo previamente fornecido), onde conste:  

a) A identificação dos docentes que se propõem à supervisão pedagógica; 

b) A calendarização das aulas a observar;  

c) Os objetivos a atingir;  

d) O foco da observação da aula.  

3. O plano de ação de supervisão pedagógica deve ser enviado ao Diretor até final do mês de 

outubro, e dado a conhecer aos docentes do Departamento/Secção. 

4. Em qualquer altura do ano, o plano de ação poderá ser reformulado em função de necessidades 

específicas observadas pelos envolvidos, mediante aprovação do Diretor. 

Artigo 14.º - Disposições finais 

1. O presente regimento, se necessário, será revisto e retificado, anualmente.  

2. Os casos não previstos neste regimento serão regulados pela Lei Geral e normativos em vigor.  

3. O regimento entrará em vigor no dia seguinte ao da sua ratificação por parte do Diretor.  

   

  


