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Constituição do departamento 

 

O departamento curricular da educação pré-escolar é constituído por todos os 

docentes deste nível educativo. 

 

Princípios orientadores 

 

Como órgão de orientação educativa este departamento respeita, de acordo com a 

legislação em vigor, os seguintes princípios: 

a) Democraticidade e participação de todos os seus elementos; 

b)  Valorização de critérios de natureza pedagógica sobre critérios de natureza 

administrativa. 

 

Competências do departamento 

 

a) Elaborar o plano anual de atividades do departamento (integra o plano anual de 

atividades do Agrupamento), em concordância com os objetivos e metas 

definidos no projeto educativo do Agrupamento;  

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

formação dos educadores; 

c) Coordenar as atividades pedagógicas, relativas ao plano anual de atividades do 

departamento;  

d) Definir as competências essenciais para cada nível etário. 

e) Assegurar a coordenação das ações, sequência e uniformização dos 

procedimentos no domínio pedagógico e de observação/avaliação das crianças; 

f) Promover o trabalho colaborativo e a troca de experiências entre os docentes; 

g) Elaborar/partilhar materiais de apoio à atividade letiva; 

h) Executar tarefas de articulação curricular, promovendo a cooperação entre os 

docentes deste departamento e deste com os restantes departamentos da escola, 

em particular com os professores do 1º ciclo; 



i) Planificar tendo em conta as Orientações Curriculares e Metas de 

Aprendizagem, promovendo a respetiva adequação às caraterísticas da escola e 

do meio envolvente; 

j) Adequar os projetos curriculares de grupo aos interesses e necessidades das 

crianças, desenvolvendo as necessárias medidas de diversificação e de 

adaptação às condições específicas da escola;  

k) Adotar procedimentos de auto avaliação reguladora;  

l) Elaborar o seu próprio regimento interno. 

 

O departamento da educação pré-escolar possui um dossier e um arquivo digital 

onde será arquivada toda a documentação inerente ao seu funcionamento. 

 

Coordenador(a) do departamento 

 

De acordo com o Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho o(a) coordenador(a) é 

eleito(a) entre e pelos docentes do departamento mediante proposta da Direção. No 

presente ano letivo foi eleita a educadora Rosa Maria Pires Garcia para funções de 

coordenação. 

 

Substituição em caso de impedimento do(a) coordenador(a) 

 

Se por qualquer impedimento o(a) coordenador(a) do departamento não puder 

comparecer nas respetivas reuniões ou nas reuniões do Conselho Pedagógico, deverá ser 

substituído(a) pela educadora Maria Amália Almeida Ferreira. 

 

Competências do(a) coordenador(a) do departamento 

 

a) Representar o departamento em todas as atividades para que for solicitado(a), 

no Conselho Pedagógico, no serviço de apoio educativo e no desenvolvimento 

de projetos.  

b) Reunir com os educadores do departamento. 

c) Representar os respetivos educadores do departamento, atuando como 

transmissor entre o departamento e qualquer outro órgão. 



d) Coordenar a atuação pedagógica dos educadores do departamento curricular. 

e) Coordenar a planificação das atividades pedagógicas e promover a troca de 

experiências e a cooperação entre os educadores. 

f) Convocar as reuniões ordinárias, devendo constar da convocatória de cada 

reunião a respetiva agenda de trabalhos. 

g) Divulgar, com a devida antecedência, aos elementos do departamento e às 

estruturas próprias a documentação que houver para discussão e aprovação na 

reunião;  

h) Manter todos os documentos organizados, nomeadamente atividades, legislação 

e orientações gerais. 

i) Elaborar os relatórios periódicos de atividades do departamento (atividades e 

avaliação). 

 

Reuniões do departamento 

 

1. O Departamento reunirá, ordinariamente, antes do início das atividades letivas, 

uma vez por mês e no final de cada período letivo. A reunião de departamento terá 

início pelas 16.30 horas na Escola Secundária de Castro Daire, sede do 

Agrupamento.  

2. As convocatórias para as reuniões são propostas e assinadas pelo(a) 

coordenador(a), revistas e assinadas pelo diretor do Agrupamento de Escolas que 

as remete, nos termos da lei através dos serviços administrativos da escola, para 

todos os educadores; as convocatórias serão enviadas por e-mail e afixadas na sede 

do Agrupamento. 

3.  Das reuniões ordinárias do departamento em que participam todos os docentes, 

fazem parte as reuniões de avaliação periódica que visam a articulação com os 

docentes do 1º ciclo;  

4. O departamento reunirá extraordinariamente sempre que seja convocado pelo(a) 

respetivo(a) coordenador(a), pelo Diretor ou a requerimento de, pelo menos, um 

terço dos seus membros;  

5. Das convocatórias das reuniões deverão constar a data, hora e local onde irão ser 

levadas a efeito, assim como a ordem de trabalhos. 



6. A data das reuniões será alterada sempre que coincida com o período das 

interrupções letivas ou por necessidade de programação de atividades. 

7. As atas das reuniões são informatizadas, elaboradas em sistema rotativo por todos 

os educadores que integram este departamento. De cada reunião será lavrada uma 

ata, a qual depois de lida em voz alta e aprovada será assinada pelo(a) 

coordenador(a), pelo secretário e pelo Diretor.  

8. As faltas às reuniões serão comunicadas pelo(a) coordenador(a) aos serviços 

administrativos, no prazo de 48 horas, e justificadas de acordo com a lei em vigor. 

As referidas faltas correspondem a dois tempos letivos. 

9. Todos os assuntos relativos às atividades e decisões da responsabilidade do 

departamento deverão ser apresentados no espaço de reuniões do mesmo; 

10. As sugestões e propostas apresentadas pelos docentes deverão ser pedagógica e/ou 

estruturalmente fundamentadas; 

11. As deliberações e decisões do departamento, em situação de consensos difíceis de 

atingir, serão tomadas com a aprovação da maioria simples. Em caso de empate o 

(a) coordenador(a) tem voto de qualidade; São admitidas declarações de voto; 

12. É reconhecida legitimidade a todos os elementos do departamento para adotar 

formulários, fichas, procedimentos e orientações propostas, analisadas, decididas e 

aceites no espaço do departamento, sem prejuízo da apresentação/comunicação ao 

Conselho Pedagógico e ao Diretor. 

 

Avaliação 

 

A avaliação das atividades do departamento concretiza-se nas seguintes 

vertentes:   

a) Reuniões trimestrais de avaliação (registos de atas). 

b) Relatórios trimestrais elaborados pelo(a) coordenador(a) de departamento, 

submetidos à apreciação do Conselho Pedagógico e divulgados aos docentes do 

departamento. 

c) Avaliação anual das atividades (PAA, PCG), por cada educador, em 

formulário/relatório próprio. 

d) A avaliação de projetos e atividades não previstas é feita em formulário próprio. 

 



 

 

 

Disposições finais 

 

O presente Regimento será revisto e atualizado sempre que se verifique essa 

necessidade. 

As situações não previstas ou consideradas neste Regimento serão reguladas pelo 

Regulamento Interno do Agrupamento e pela legislação em vigor. 
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