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Abreviaturas 
 

AF – Aptidão Física; 

AFD – Atividades Físicas e Desportivas; 

DT – Diretor de Turma; 

CT – Concelho de Turma; 

EBSGB – Escola Básica e Secundária de Gama Barros; 

EE – Encarregado de Educação; 

EF – Educação Física; 

FB – Feedback; 

GDEF – Grupo Disciplinar de Educação Física; 

JCD – Jogos Desportivos Coletivos; 

MA – Metas de Aprendizagem; 

NE – Núcleo de Estágio; 

NEE – Necessidades Educativas Especiais; 

PAI – Protocolo de Avaliação Inicial; 

PAT – Plano Anual de Turma; 

PE – Professor Estagiário; 

PNEF – Programa Nacional de Educação Física; 

RI – Regulamento Interno (EBSGB); 

UE – Unidade de Ensino. 
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1 Introdução 
 

O presente projeto surge enquadrado na área 4 – relações com a comunidade, 

referente ao estágio pedagógico do Mestrado em Ensino da Educação Físicas nos 

Ensinos Básico e Secundário. Segundo o guia de estágio para o presente ano letivo, 

pretende-se que cada estagiário, com o projeto de DT, “desenvolva competências 

de conceção e utilização de processos de caracterização e acompanhamento 

pedagógico do grupo-turma”. Neste sentido, o acompanhamento da direção de 

turma do 10º LH1 (turma que leciono) envolverá três vertentes relacionais, sendo 

elas a relação Escola-Escola, Escola-Aluno e Escola-Família. Estas áreas 

encontram-se igualmente contempladas no regulamento interno da EBSGB, onde se 

descrevem as competências de um professor DT. 

 Também para este projeto foi consultada legislação que rege as 

competências de um professor DT. Tais competências serão igualmente descritas 

ao longo do documento. 

 Este projeto tem então, um conjunto de objetivos definidos que envolvem a 

minha participação, como estagiário, no acompanhamento de uma direção de turma 

com o intuito de me tornar conhecedor do trabalho que envolve a coordenação de 

uma turma, a ligação entre os vários professores do CT, a ligação entre a escola e a 

família, bem como o que um DT deverá, ou não, realizar como tarefa no 

desempenho do seu cargo. 

Para além de uma contextualização, de uma definição de competências e áreas 

de intervenção de um professor DT, descrevo, também neste projeto, quais os 

objetivos de formação a que me proponho, bem como as atividades a realizar neste 

âmbito até ao término do ano letivo. 
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2 Contextualização 
 

2.1 Turma 10º LH1 
A caracterização desta turma deriva de informação recolhida ao longo do 

primeiro período, em cooperação com a professora DT, a partir de conversa informal 

com os alunos e observação direta dos mesmos nas aulas de EF, bem como do 

estudo de turma anteriormente realizado e apresentado na reunião de CT. 

A turma 10º LH1, turma pertencente ao professor orientador José Ribeiro e 

cedida para o meu estágio durante este ano letivo, tem, como DT, a professora 

Maria Josefina Santos que leciona a disciplina de Francês. 

 A turma constitui-se por um total de dezanove alunos, sendo sete do género 

masculino e doze do género feminino. As idades são compreendidas entre os 

catorze e os dezassete anos, fixando-se a média nos 15,4 anos de idade. Trata-se 

de uma turma constituída maioritariamente por alunos de nacionalidade portuguesa, 

contudo, conta com um aluno de nacionalidade pertencente a um PALOP e um 

aluno cidadão brasileiro. Quanto à naturalidade, doze alunos nasceram em Portugal, 

cinco nos PALOP, um no Brasil e um na Suíça. 

Outro ponto a assinalar prende-se com a existência de dois alunos com NEE, os 

casos do aluno Domingos Mendes e da aluna Vanessa Valadares. 

 A partir do estudo de turma e da observação nas aulas de EF foi possível 

detetar que, embora a generalidade dos alunos pareça totalmente integrada na 

turma, esta última não funciona como um todo no global, sendo de assinalar a 

existência de vários grupos sociais no seu seio. Assinala-se, também, a existência 

do caso de uma aluna (Liudemila Rosa) que não se encontra totalmente integrada, 

surgindo no estudo sociométrico como a mais rejeitada entre os colegas. Em sentido 

inverso, surgem alguns alunos como sendo os mais populares de entre os colegas, 

estacando-se claramente pelo número elevado de nomeações aquando da 

realização do estudo sociométrico. 

 A turma constitui-se maioritariamente por alunos oriundos de outras escolas 

e/ou outras turmas, pelo que foi notório, especialmente nas primeiras semanas de 

aulas, um processo de conhecimento entre os alunos, bem como a formação, aos 

poucos, dos grupos sociais já referidos. 

 

2.2 Diretora de turma do 10º LH1 
Importa, em primeiro lugar, contextualizar o trabalho da professora Maria Santos 

como gestora do processo de formação dos alunos da turma 10º LH1, bem como da 

necessária ligação entre alunos, EE e restantes professores da turma. Neste 
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sentido, destaca-se o facto de a professora revelar uma enorme disponibilidade para 

a resolução de todo o tipo de questões relacionadas com o aproveitamento dos 

alunos, com o seu processo educativo, com o atendimento aos EE e transmissão de 

informação entre todos os intervenientes do processo, especialmente com os 

professores da turma. 

Para além da capacidade para desempenho do cargo, a professora demonstrou, 

ainda, uma enorme disponibilidade para me receber nas tarefas de 

acompanhamento e colaboração nas atividades inerentes a um DT. Neste sentido, a 

professora mostra-se totalmente disponível para me auxiliar sempre que surgem 

dúvidas, permitindo-me igualmente autonomia acompanhada nas tarefas do cargo. 

É notória a experiência pessoal e profissional que a professora detém, revelando-se 

especialmente na resolução de casos mais complexos. Tais factos, surgem como 

mais valias no meu processo de formação, uma vez que ao acompanhar uma DT 

com enorme experiência no cargo que me permite alguma autonomia no 

desempenho das tarefas do cargo mantendo o seu acompanhamento e auxílio de 

forma constante, permite-me um desenvolvimento de competências essencial à 

obtenção dos objetivos traçados para este projeto de acompanhamento. 

 

2.3 Representantes dos alunos e dos encarregados de 
educação 

Presididas pela professora DT da turma 10º LH1, decorreram as eleições dos 

delegados de turma e dos representantes dos encarregados de educação. A 

primeira decorreu numa aula da professora DT apenas com os alunos da turma 

presentes, tendo sido eleitos os alunos: 

 Renaldo Monteiro – Delegado de turma; 

 Miguel Ramos – Subdelegado de turma. 

A segunda eleição decorreu na primeira reunião de EE, ainda no decorrer do 

primeiro período do ano letivo, tendo sido eleito, como representante dos EE, a mãe 

do aluno André Gomes e, como segundo representante, o pai da aluna Jéssica 

Matos. 

 

 

3 O cargo de diretor de turma 
 

Diretor de turma é um cargo que pressupõe a coordenação do processo 

pedagógico que envolve uma turma, assumindo-se como uma ligação entre os 

vários intervenientes deste processo. Alunos, escola e família encontram-se, assim, 
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ligados por um elemento fundamental, o professor DT. Segundo o artigo 7.º do 

Decreto Regulamentar n.º 10/99 de 21 de julho, “a coordenação das atividades do 

conselho de turma é realizada pelo diretor de turma, o qual é designado pela 

direção executiva de entre os professores da turma, sendo escolhido, 

preferencialmente, um docente profissionalizado”. Para além de definir, de forma 

geral, a função de um DT, assim como a sua nomeação, o mesmo artigo do referido 

Decreto Regulamentar define também, detalhadamente, as competências de um DT. 

As referidas competências são, então: 

 “Assegurar a articulação entre os professores da turma e com os alunos, pais 

e encarregados de educação; 

 Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores 

e alunos; 

 Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de 

atividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta 

do grupo e à especificidade de cada aluno; 

 Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação 

promovendo a sua participação; 

 Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter 

globalizante e integrador; 

 Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho 

desenvolvido.” 

 

 

4 O diretor de turma na EBSGB 
 

Neste ponto serão descritos os mecanismos de nomeação de um DT, bem como 

os seus deveres e competências, tornando-se este um ponto fundamental no meu 

processo de formação, uma vez que enumero os vários pontos que fazem parte do 

cargo de DT. Deste modo, aprofundarei o meu conhecimento no que toca à direção 

de turma, mais concretamente, no que concerne ao cargo de DT. 

 

4.1 Nomeação 
O cargo de DT envolve um leque variados de funções que, em geral, implicam 

alguma experiência na área da docência, assim como na relação com os demais 

colegas de profissão e EE. 

De acordo com o RI da EBSGB (2010), o DT “é designado pelo Diretor de entre 

os professores da turma”. Ou seja, o diretor da EBSGB nomeia, de entre dos 
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professores da turma, um elemento que considere adequado para o desempenho do 

cargo de DT. Este facto vai ao encontro do que se apesenta em Diário da República, 

na Republicação do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, artigo 20.º, que define, 

como uma das competências do diretor de escola, a nomeação dos diretores de 

turma. 

 

4.2 Competências 
Sendo o cargo de DT um cargo que envolve a ligação entre um conjunto de 

intervenientes no processo educativo dos alunos, é-lhe implícito um conjunto de 

deveres que serão descritos neste ponto, segundo o RI da EBSGB. 

 

4.2.1 Competências gerais 

 “Assegurar a articulação entre os professores da turma, os alunos, pais e 

encarregados de educação; 

 Desenvolver acções que promovam e facilitem a integração dos alunos na 

vida escolar, nomeadamente contactos com os serviços especializados de 

apoio educativo; 

 Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores 

e alunos; 

 Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a elaboração e 

desenvolvimento do plano de trabalho das actividades da turma de acordo 

com o Plano Anual de Actividades; 

 Assegurar a definição de estratégias de diferenciação pedagógica e de 

adequação curricular, designadamente planos individuais de trabalho; 

 Desencadear processos de tutoria sempre que se revele a sua necessidade; 

 Articular as actividades da turma com os pais e encarregados de educação 

promovendo a sua participação; 

 Coordenar o processo de avaliação dos alunos, garantindo o seu carácter 

globalizante e integrador; 

 Organizar e manter actualizado o dossiê de turma, que poderá ser 

consultado pelos professores da turma; 

 Manter no dossiê todos os elementos relevantes para a organização do 

trabalho no ano seguinte; 

 Acompanhar situações de natureza disciplinar conforme estipulado na Lei n.º 

30/2002, de 20 de Dezembro, alterada pela Lei n.º 3 / 2008, de 18 de 

Janeiro, e pela Lei n.º 39/2010, de 2 de Setembro; 

 Colaborar com os serviços definidos no artigo 78.º deste regulamento; 
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 Apresentar ao respectivo coordenador dos Directores de turma um relatório 

crítico anual do trabalho desenvolvido.” (Regulamento Interno da EBSGB, 

2010) 

 

4.2.2 Competências para com os alunos 

 “Promover a eleição do delegado e do subdelegado de turma, esclarecendo 

os alunos sobre as funções dos mesmos; 

 Destituir, sempre que para tal haja fundamento, o delegado e / ou o 

subdelegado de turma das suas funções e promover a sua substituição, 

através de nova eleição; 

 Verificar as faltas dos alunos nos termos da Lei n.º 30/2002, de 20 de 

Dezembro, alterada pela Lei n.º 3 / 2008, de 18 de Janeiro, e pela Lei n.º 

39/2010, de 2 de Setembro; 

 Informar os alunos sobre a sua situação escolar; 

 Estabelecer um contacto frequente com o delegado, para se manter 

informado de todos os assuntos relacionados com a turma; 

 Reunir com os alunos, sempre que necessário, quer por sua iniciativa, quer a 

pedido do delegado ou dos alunos da turma; 

 Estimular o espírito de entendimento e camaradagem entre os alunos, 

preservando o bom funcionamento da turma; 

 Resolver, prontamente, as situações que perturbem o adequado exercício 

das actividades lectivas; 

 Cumprir o estabelecido nos artigos 94.º, 95.º e 96.º deste regulamento.” 

(Regulamento Interno da EBSGB, 2010) 

 

4.2.3 Competências para com os professores da turma 

 “Recolher e veicular todas as informações que julgue necessárias, 

respeitantes aos alunos e ao seu meio sociocultural; 

 Garantir a existência de meios e documentos de trabalho e a orientação 

necessária ao desempenho das actividades próprias da acção educativa; 

 Verificar a existência de tarefas para a turma que possibilitem a plena 

concretização das actividades de substituição; 

 Assegurar a participação efectiva dos professores na planificação dos 

trabalhos interdisciplinares; 

 Colaborar com os professores na resolução de dificuldades surgidas com os 

alunos, procurando estratégias que visem a sua integração na turma; 

 Solicitar aos professores, sempre que necessário, o preenchimento das 
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fichas de informação relativas ao aproveitamento e comportamento dos 

alunos; 

 Solicitar a colaboração dos professores nos conselhos de turma, de modo a 

assegurar o normal funcionamento dos mesmos; 

 Informar os professores das decisões tomadas nas reuniões de conselho de 

Directores de turma; 

 Cumprir o estabelecido no artigo 94.º deste regulamento.” (Regulamento 

Interno da EBSGB, 2010) 

 

4.2.4 Competências para com os pais e encarregados de 
educação 

 “Presidir às reuniões com pais e encarregados de educação previstas pelos 

conselhos de Directores de turma ou sempre que o considere oportuno; 

 Convocar reuniões com pais e encarregados de educação no início do ano 

lectivo, para, entre outros assuntos, efectuar a eleição dos respectivos 

representantes em Conselho de Turma; 

 Enviar comunicação, no início do ano lectivo, informando o dia e hora 

semanal destinada ao seu atendimento; 

 Recebê-los, individualmente, no dia e hora estipulados; 

 Convocar reuniões com pais e encarregados de educação no início dos 

segundo e terceiro períodos, para lhes entregar os registos de avaliação dos 

alunos e lhes prestar outra informação relevante sobre a situação escolar dos 

seus educandos; 

 Facultar aos pais e encarregados de educação todas as informações 

necessárias ao acompanhamento do percurso escolar dos seus educandos, 

nomeadamente critérios de avaliação das disciplinas e regime de faltas; 

 Garantir uma informação actualizada junto dos pais e encarregados de 

educação acerca das actividades escolares, da integração dos seus 

educandos na comunidade escolar e do seu aproveitamento, comportamento 

e assiduidade; 

 Cumprir o estabelecido no artigo 94.º, 95.º e 96.º deste regulamento.” 

(Regulamento Interno da EBSGB, 2010) 
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5 Objetivos gerais de formação 
 

Neste ponto apresento, em linhas gerais, aqueles que são os objetivos a que me 

proponho com o desenvolvimento deste projeto de acompanhamento à direção de 

turma do 10º LH1. Assim, como formação individual, pretendo: 

 Conhecer e compreender quais as funções inerentes à direção de turma, 

assim como as formas de atuação mais adequadas às diferentes vertentes 

que o cargo exige; 

 Conhecer e compreender a legislação que rege o cargo de DT, identificando 

as suas competências e deveres; 

 Adquirir competências de interação com os intervenientes no processo 

educativo, mais concretamente, com professores da turma, alunos e 

encarregados de educação; 

 Analisar os possíveis problemas existentes no seio da turma, enumerando as 

soluções e identificando os principais métodos de atuação; 

 Participar ativamente na preparação e condução das reuniões de 

encarregados de educação, bem como nas reuniões de CT, demonstrando 

espírito proativo e procurando identificar as melhores estratégias de 

preparação e condução dos referidos eventos; 

 Desenvolver conhecimentos ao nível do programa Prodesis, aprendendo a 

gerir as faltas e outros assuntos relacionados com a administração da turma; 

 Colaborar nas diferentes atividades inerentes ao cargo de DT; 

 Aprofundar o conhecimento sobre a realidade da escola e da turma, dos 

alunos e suas famílias em particular, procurando deste modo encontrar as 

estratégias mais adequadas às diferentes situações no seio da turma. 

 

 

6 Áreas de intervenção do DT 
 

Neste capítulo serão desenvolvidas as diferentes áreas de intervenção de um 

DT, nomeadamente, área Escola-Alunos, área Escola-Família e área Escola-Escola. 

Em cada uma destas áreas o DT assume um papel preponderante, cumprindo com 

deveres e competências específicas, algumas já descritas anteriormente neste 

projeto. Deste modo, em cada uma destas áreas, não repetindo os deveres e 

competências do DT especificadas no RI da EBSGB, irei apenas descrever a área 

de intervenção e apresentar os meus objetivos específicos de formação. 
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6.1 Escola-Alunos 
No que toca à relação entre a escola e os alunos, o DT é o principal elo de 

ligação, uma vez que se encontra numa posição privilegiada para conhecer os 

alunos e a escola para além do superficialmente, identificando e utilizando as 

estratégias mais adequadas para a promoção do sucesso dos alunos no meio 

escolar, quer pessoalmente, quer academicamente. Neste sentido, os meus 

objetivos específicos nesta área passam por: 

 Procurar estabelecer uma relação de proximidade com os alunos da turma, 

identificando os seus principais problemas e dificuldades perante a escola, 

de modo a melhorar a intervenção pedagógica dos professor e a minha em 

particular; 

 Conhecer as particularidades de cada aluno e procurar recolher informação 

pertinente sobre cada um, de modo a auxiliar os restantes professores da 

turma na melhoria do processo pedagógico; 

 Recolher dados, informalmente, em conversa com os alunos, de modo e 

perceber alguns fenómenos sociais e comportamentais que ocorram no seio 

da turma. 

 

6.2 Escola-Família 
Relativamente à relação entre a escola e família, mais concretamente 

encarregados de educação, o professor DT assume igualmente uma posição de 

preferencial elo de ligação. O DT pode, então, conhecendo à priori a escola, 

aprofundar os conhecimentos sobre as situações familiares envolventes dos alunos, 

e, partindo dessa recolha de informação, adaptar as melhores estratégias de 

cativação dos familiares e encarregados para uma participação ativa no processo 

pedagógico dos alunos, colocando-os em sintonia com o trabalho desenvolvido na 

EBSGB. Neste sentido, procurarei, como objetivos específicos: 

 Participar ativamente nas reuniões com EE; 

 Participar ativamente no atendimento aos EE, acompanhando de forma 

permanente a professora DT; 

 Colaborar com a professora DT na organização, preparação e condução das 

reuniões e atendimentos aos EE; 

 Assinalar situações de alunos da turma que tornem necessário convocar EE 

e transmitir essa informação à professora DT. 

 



Projeto de Acompanhamento da Direção de Turma 10º LH1 – Miguel Martins 

Ano letivo 2012/13 

13 

 

6.3 Escola-Escola 
Para além das relações anteriormente especificadas, existe ainda uma relação 

igualmente importante no processo pedagógico, sendo ela a ligação entre todos os 

professores da turma. Esta ligação é feita, uma vez mais, pelo professor DT, uma 

vez que este último dispõe de uma posição privilegiada no sentido de circulação de 

informação entre os diferentes intervenientes no processo educativo. Neste sentido, 

a partir de reuniões formais (CT) ou informais, o professor DT poderá transmitir, aos 

restantes professores da turma, informações pertinentes que auxiliem na procura de 

estratégias adequadas à resolução dos diversos casos que possam surgir no seio 

da turma. Pelo facto de conhecer os diferentes intervenientes no processo, o DT 

poderá igualmente servir como mediador de conflitos e/ou outros assuntos que 

possam interferir com o adequado andamento do processo educativo. Para além 

disso, dispõe ainda de uma posição que permite, em colaboração com os restantes 

professores da turma, e conhecendo de forma profunda os alunos e as sua 

situações académicas, sociais e familiares, identificar e adaptar estratégias de 

intervenção comum na procura do sucesso escolar da turma. 

 Nesta área, assumo como objetivos específicos: 

 Participar nas reuniões de Conselho de Diretores de Turma, tomando 

conhecimento das informações transmitidas nas mesmas; 

 Conhecer as orientações transmitidas nas reuniões e Conselho de Diretores 

de Turma e, deste modo, auxiliar adequadamente a professora DT nas suas 

funções inerentes ao cargo; 

 Conhecer o funcionamento das reuniões de CT; 

 Auxiliar a professora DT na preparação, organização e condução das 

reuniões de CT, tomando conhecimento dos procedimentos necessários para 

a ocorrência dos referidos eventos; 

 Participar ativamente nas reuniões de CT; 

 Transmitir, aos restantes membros do CT, informações pertinentes sobre a 

turma que possam auxiliar na intervenção pedagógica juntos dos alunos 

(elaboração e exposição do Estudo de Turma); 

 Procurar auxiliar o CT na resolução de problemas que a turma evidencie, 

sugerindo estratégias que considere adequadas, uma vez que a elaboração 

do Estudo de Turma e o contacto próximo com os alunos na EF me permitem 

a compreensão de certos fenómenos não facilmente perceptíveis nas outras 

disciplinas. 
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6.4 Tarefas organizativas 
No que toca às tarefas organizativas que compõe parte do cargo de DT, as 

mesmas são explanadas nas reuniões de Conselho de Diretores de Turma. Algumas 

dessas tarefas foram anteriormente descritas neste projeto, o que, sob pena de 

sobrepor informação, não voltarei a abordar detalhadamente neste ponto. 

Importa destacar, neste ponto, que o horário para a execução destas tarefas 

coincide com o horário de atendimento aos EE e fixa-se à quinta-feira das 10:45 às 

11:30. Contudo, como por vezes se torna necessário resolver algumas tarefas de 

excedente, existe ainda um horário à terça-feira das 11:45 às 12:30. 

Nesta área, tenho então como objetivos específicos: 

 Colaborar ativamente com a professora DT nas tarefas organizativas 

referentes à turma 10º LH1; 

 Procurar, sempre que possível, adquirir autonomia na execução das tarefas 

de DT; 

 Aprender a executar as tarefas organizativas inerentes ao cargo de DT 

(elaboração de atas, assinalar faltas, levantar e justificar faltas, organizar e 

atualizar o dossier de turma, atualizar o livro de ponto, enviar 

correspondência aos EE, entre outras); 

 Avaliar, no término do acompanhamento da direção de turma, todo o projeto. 

 

 



Projeto de Acompanhamento da Direção de Turma 10º LH1 – Miguel Martins 

Ano letivo 2012/13 

15 

 

7 Calendarização das atividades a desenvolver 
 

Área de 

intervenção 
Atividades Calendarização 

Escola – 

Escola 

Reunião de DT. 12 de setembro de 2012. 

Reunião de CT. 

1ª - 22 de outubro de 2012 (intercalar); 

2ª - 18 de dezembro de 2012 (avaliação do 

1º período e apresentação do estudo de 

turma); 

3ª - Término do 2º período (avaliação do 

período); 

4ª - Término do 3º período (avaliação do 

período e do ano letivo). 

Escola – 

Família 

Receção aos alunos e EE 14 de setembro de 2012. 

Reunião de EE. 

1ª - 2 de outubro de 2012; 

2ª - 10 de janeiro de 2013; 

3ª - Início do 3º período; 

Atendimento aos EE. 

Quinta-feira das 10:45 às 11:30 ou, quando 

solicitado, em horário a combinar – duração 

ao longo do ano letivo. 

Tarefas 

Organizativas 

Preparação das reuniões de CT e EE. 
Semana prévia às reuniões (colaboração 

com a professora DT). 

Registo e justificação de faltas, lançamento 

de notas, organização do dossier de turma, 

atualização do livro de ponto, envio de 

correspondência a EE, entre outras. 

Quinta-feira das 10:45 às 11:30 ou, quando 

necessário, terça-feira das 11:45 às 12:30 – 

duração ao longo do ano letivo. 

Tabela 1 - Calendarização das atividades a desenvolver 

 

 

8 Avaliação do projeto 
 

A avaliação do projeto terá, como base, os objetivos que tracei para o mesmo e 

as competências definidas no Guia de Estágio do presente ano letivo. Neste sentido, 

no término do ano letivo, irei elaborar um balanço e respetiva avaliação do projeto, 

sendo este o momento em que irei procurar esmiuçar o grau de consecução dos 

objetivos propostos inicialmente. Pretendo, ainda, ao longo do ano letivo, receber 

feedback positivo, quer por parte da professora DT, quer por parte do professor 

orientador, referente à minha prestação no acompanhamento à direção de turma. 
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