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1 Introdução 

Atualmente, o Diretor de Turma (DT) tem um papel com especial relevo na escola, na 

medida em que, lhe são atribuídas uma série de funções que envolvem os alunos, os 

professores do Conselho de Turma e os encarregados de educação. 

É através do DT que a escola espelha a sua imagem perante a família, sendo o mesmo 

que veicula todos os anseios e informações dos encarregados de educação aos outros 

professores da turma. Como tal, terá de desempenhar um papel preponderante de modo 

a que a sua atividade seja orientada para: desenvolver a consciência cívica dos alunos, 

preparando-os para a vida em sociedade; colaborar em ações que promovam a relação 

escola-meio; favorecer a colaboração multidisciplinar e fomentar o diálogo com os 

alunos e os encarregados de educação. 

Desta forma, torna-se pertinente, o desenvolvimento de competências que me permitam 

compreender a importância da relação escola-meio, assim como, desenvolver 

competências de conceção e utilização de processos de caraterização e 

acompanhamento pedagógico do grupo-turma. 
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2 Calendarização 

 

Atividades/Competências Estratégias Calendarização 

T
a
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a
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O
r
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v
a
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Organização do Dossier de 

Turma 

 Fichas biográficas dos alunos 

 Documentação geral 
Setembro 

 Estudo de Turma 07/01/2013 

Registo de Faltas 

 Registo de faltas (manual e 

informaticamente) 

  Justificações Todas as Terças-feiras (9ºD) e 

Quintas-feiras (9ºB) 
 Verificar ocorrências disciplinares e averiguar 

as suas causas e consequências 

Avaliações periódicas e 

finais 

 Preenchimento das pautas de avaliação 

periódica e final 
Durante todo o ano letivo 

R
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Reuniões de Diretores de 

Turma 

 Recolha de informação das reuniões com o 

DT. 

 Intervenções pertinentes sobre diversos 

assuntos. 

Em cada Reunião de Diretores 

de Turma 
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Conselhos de Turma 

 Preparação de reuniões de Conselho de Turma Antes de cada reunião 

 Recolha de dados relativos aos alunos (análise 

das Fichas Individuais dos Alunos) 

Setembro e Outubro 

1ª Reunião Intercalar 

 Identificar e atualizar a situação de alunos que 

necessitam de planos de apoio 

Em todos os Conselhos de 

Turma 

 Efetuar com a DT a reflexão de cada um dos 

pontos da ordem de trabalhos definido pelos 

Órgãos de Gestão 

Antes dos Conselhos de Turma 

 Participar ativamente nos Conselhos de Turma Sempre que solicitado 

 Dinamizar alguns pontos da ordem de 

trabalhos 
Sempre que solicitado pelo DT 

 Apresentar o Plano Anual de Atividades do 

Grupo de EF e do Núcleo de Estágio a 

desenvolver no âmbito na disciplina de 

Educação Física 

No 1º Conselho de Turma do 1º 

Período 

 Obter informações sobre os alunos 
provenientes dos professores de anos 

anteriores 

No 1º Conselho de Turma do 1º 

Período 

 Apresentação do Estudo de Turma 
No último Conselho de Turma 

do 1º Período 
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 Colaborar em projetos, reuniões e/ou visitas de 

estudo no âmbito da turma 
Ao longo do ano lectivo 

Projecto Curricular de 

Turma (PCT) 

 Anexar o Estudo de Turma ao PCT Janeiro 

 Apresentar o Estudo de Turma como 

complemento do PCT ao Conselho de Turma 

No último Conselho de Turma 

do 1º Período 

 Elaborar e atualizar constantemente o PCT Ao longo do ano letivo 

 Participar activamente na elaboração do PCT 

colaborando com a DT nos diversos pontos 
que estruturam este documento, sendo eles: 

- Objetivos 

- Caraterização da turma 

- Priorização de problemas / Estratégias 

pedagógicas 

- Plano Curricular de Turma 

- Modos de gestão curricular 

- Dinâmicas de acompanhamento 

- Avaliação. 

Ao longo do ano letivo 

 Efectuar uma reavaliação sistemática com a 

DT de forma a aferir o grau de cumprimento 

dos objetivos delineados inicialmente 

Reuniões de Conselho de Turma 
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Reuniões com 

Encarregados de Educação 

 Convocar os Encarregados de Educação da 

turma através de registo na caderneta do aluno, 

através das folhas para comunicar aos EE, 

através de telefone ou através de e-mail. 

Para todas as reuniões com 

Encarregados de Educação 

 Preparar com a DT as reuniões com os 

Encarregados de Educação 

 Auxílio da DT em cada ponto da ordem de 

trabalhos e reflexão acerca do 
desenvolvimento de cada ponto 

 Participação ativa no desenrolar das reuniões 

com os EE sempre que solicitada 

 Auxiliar a DT no atendimento personalizado 

aos EE no final de cada reunião 

 Informar os E.E. acerca de: 
- Aproveitamento, comportamento e 

assiduidade dos seus educandos; 

- Número de aulas previstas e dadas e 

conteúdos lecionados; 

- Desenvolvimento dos trabalhos da turma; 

- Possíveis visitas de estudo. 

 Definir estratégias de remediação das 

dificuldades de aprendizagem, ou outra 

 Recolher informações consideradas pertinentes 

para o sucesso escolar do aluno 

 Incentivar a relação E.E. - Escola 
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Horário de Atendimento 

dos Encarregados de 

Educação 

 Recolha de dados relativos aos alunos: 

pontualidade, assiduidade, material, 

comportamento e desempenho 

Ao longo do ano letivo 

 Convocar, sempre que necessário, os EE dos 

alunos que apresentem alguma situação que 

necessite da sua intervenção 

Ao longo do ano letivo 

 Participação ativa no atendimento 

personalizado aos EE através da transmissão 

de alguns dados relativos aos alunos e 

participando na resposta a questões colocadas 
pelos Encarregados de Educação 

Na hora de atendimento dos EE 

(Segunda-feira às 12:30H) (9ºB) 

Eleição dos Representantes 

dos Encarregados de 

Educação 

 Auxiliar a DT nas tarefas organizativas 
decorrentes deste processo eleitoral 

Na 2ª reunião com os EE do 1º 

Período (03/10/2012) (9ºB) 
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Eleição do Delegado de 

Turma 

 Auxiliar a DT nas tarefas organizativas 

decorrentes deste processo eleitoral 

Durante a aula de Cidadania e 

Mundo Atual do dia 28/09/2012 

(9ºB) 

Estudo de Turma 

 Consultar bibliografia relativa a possíveis 

metodologias de desenvolvimento deste tipo 

de estudo 

Durante o 1º Período 

 Escolher os instrumentos de identificação das 

caraterísticas 
Setembro e Outubro 

 Tratar os dados recolhidos na Ficha Individual 

do Aluno 
Outubro 

 Analisar a Ficha Individual do Aluno aplicada 

no início do ano lectivo 
Setembro e Outubro 

 Organizar os dados das fichas individuais dos 

alunos de forma a efetuar uma breve 
caraterização da turma 

11/10/2012 

 Aplicar os testes sociométricos, de auto-estima 

e auto-conceito 
Outubro/Novembro 

 Elaborar os sociogramas de aceitação e 

rejeição 
Novembro 

 Elaborar o Estudo de Turma 07/01/2013 

 Conviver com os alunos fora do contexto 

formal da aula 
Ao longo do ano letivo 

Cidadania e Mundo 

Atual 

 Colaborar com a DT na condução das aulas de 

Cidadania e Mundo Atual 
Ao longo do ano letivo 

 Estudar os temas a abordar e as propostas dos 

alunos 
Ao longo do ano letivo 

 Procurar estratégias de ensino mais cativantes 

e inovadoras 
Ao longo do ano letivo 

 Participação ativa nas tarefas decorrentes do 

Projeto de Solidariedade “Banco Alimentar 

Contra a Fome” 

1º Período 
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 Ampliar a minha formação enquanto professor Ao longo do ano letivo 

 Conhecimento da forma como se desenvolve a 

disciplina 
Ao longo do ano letivo 

 


