
4ª Alteração ao Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas Vale Tamel, a apresentar ao 

Conselho Geral do AEVT em 13/12/2018 

... 

ARTIGO 27º 

Composição do conselho pedagógico 

 

1. O conselho pedagógico é composto por 13 elementos distribuídos da seguinte forma: 

a) … 

b) Coordenadores dos seguintes departamentos curriculares:  

I. Departamento da educação pré-escolar;  

II. Departamento do 1º ciclo; 

III. Departamento de línguas 

IV. Departamento de matemática, ciências e tecnologias; 

V. Departamento de ciências humanas e sociais; 

VI. Departamento de expressões; 

VII. Departamento de educação especial. 

c) Subcoordenador do Departamento do 1º ciclo 

d) Coordenador do conselho de diretores de turma do 2º ciclo; 

e) Coordenador do conselho de diretores de turma do 3º ciclo e secundário; 

f) O psicólogo do gabinete dos serviços de psicologia e orientação; 

g) Coordenador da biblioteca/CRE. 

h) (Revogada) 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

 

… 

 

ARTIGO 41º 

Coordenadores dos departamentos curriculares 

 

1. … 

2. … 

3. … 



a) … 

b) … 

c) … 

 

4. ….  

a) … 

b) ….  

c) … 

 

5. O coordenador do departamento do primeiro ciclo é coadjuvado por um subcoordenador. 

a) O subcoordenador de departamento é eleito de entre os membros do conselho de 

docentes do primeiro ciclo; 

b) O mandato do subcoordenador de departamento tem a duração de um ano letivo; 

c) Quando, por motivo devidamente fundamentado, o mandato do subcoordenador de 

departamento termine antes do prazo definido no número anterior, o novo 

subcoordenador completará o mandato daquele. 

6. Compete ao subcoordenador do Departamento curricular:  

a. Fomentar um clima de diálogo, abertura, cooperação, reflexão e gosto pela 

inovação; 

b. Apresentar ao respetivo coordenador de departamento um relatório anual do 

trabalho desenvolvido 

c. Substituir o Coordenador nas suas ausências e impedimentos; 

d. Representar o departamento curricular no âmbito da equipa multidisciplinar de 

apoio à educação inclusiva; 

e. Colaborar com o coordenador na promover atividades que visem a melhoria da 

qualidade das práticas educativas; 


