
Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

 

 

 

 

 

  

Projeto Direção de Turma 

7º C 
 

 

 

 

 

 

  

 

Professor Estagiário: 

João Roseiro 

Professoras Orientadoras: 

Maria Martins 

Ana Cristina Carvalho 

 

Diretora de Turma: 

Maria Rubio Ruiz 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

1 

 

Índice 
 

Abreviaturas .......................................................................................................... 2 

Caracterização da Direção de Turma .................................................................... 3 

Objetivos ............................................................................................................... 6 

Atividades a desenvolver ...................................................................................... 7 

Relação do DT com os outros Professores ........................................................ 7 

Relação do DT com as Famílias ....................................................................... 8 

Relação do DT com os Alunos ....................................................................... 10 

Calendarização das Atividades ........................................................................... 13 

Avaliação ............................................................................................................ 14 

Bibliografia ......................................................................................................... 15 

 

  



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

2 

 

Abreviaturas 

DT – Diretor de Turma 

EE – Encarregados de Educação 

CT – Conselho de Turma  
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Caracterização da Direção de Turma 

O DT, Professora Maria Rubio Ruiz, que estou a acompanhar pertence à turma 

do 7ºC, turma à qual leciono as aulas de Educação Física. Este acompanhamento é mais 

direto nas horas que o DT tem direcionadas para tratar de todos os assuntos burocráticos 

O desempenho do cargo de DT é uma condição inseparável da função docente. 

Para além das habituais funções inerentes ao papel de professor, o DT desempenha 

ainda outro leque de funções. Contudo, o perfil do professor a designar como DT surge 

pouco explícito na lei. Efetivamente, o Decreto-Lei n.º 75/2008 apenas refere que, de 

entre os professores da turma e sempre que possível profissionalizado, é designado um 

DT pelo atual diretor (Art.º 44.º, 2.º). No Decreto Regulamentar n.º 10/99, de 21 de 

Julho, repete-se o perfil vago atribuído ao DT, designado anteriormente, no entanto as 

suas competências são alvo de especificação (Art.º 7.º, 1.º e 2.º) apresentando 

características inigualáveis. Desta forma, encontra-se neste artigo as seguintes 

competências: 

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

e encarregados de educação; 

b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e 

alunos; 

c) 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; 

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

promovendo a sua participação; 

e) Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter 

globalizante e integrador; 

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

desenvolvimento.” 

Surge definido no Decreto-Lei n.º 30/2002 – Estatuto do Aluno do Ensino Não 

Superior o papel especial dos professores enquanto principais responsáveis pela 

condução do ensino e aprendizagem. No que respeita ao DT, o papel de coordenação 

que lhe é atribuído considera-o como sendo “particularmente responsável pela adoção 

de medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à promoção de um 

bom ambiente educativo, competindo-lhe articular a intervenção dos professores da 
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turma e dos pais e Encarregados de Educação (EE) e colaborar com estes no sentido de 

prevenir e resolver problemas comportamentais ou de aprendizagem” (Art.º 5.º, 2.º). 

Para Roldão (1995) identifica-se que ao DT compete o estabelecimento de 

relações com os alunos da turma, relações com os EE e relações com os outros 

professores da turma. O DT incorpora um conjunto de vertentes fundamentais para 

atuação entre esses diversos interlocutores (Leite, 1999; Marques, 2003). Ao DT cabe 

estabelecer a ligação entre os diferentes intervenientes implicados na relação educativa: 

o aluno, o grupo-turma, os professores da turma, os EE, os órgãos da escola e a 

comunidade envolvente (Marques, 2003). 

Para caracterizar a gestão, a nível intermédio – Direção de Turma, como um 

campo de atuação mais restrito, designadamente uma turma, em que são mobilizados 

recursos humanos (professores, alunos e EE) e materiais ao longo de um ano letivo, 

bem como elaboração de planos específicos – Plano Anual de Atividades da Turma ( 

antigamente designado como Projeto Curricular de Turma), relatórios, entre outros, 

relacionados com as diversas competências do DT (Jacinto, 2006). 

Jacinto (2006) refere que a Portaria nº921/92 divide em 5 partes as funções do 

DT:  

A primeira parte é respeitante à função pedagógica: adotar estratégias e criar 

condições para a realização de atividades interdisciplinares, nomeadamente no âmbito 

da área-escola; acompanhamento individualizado do aluno; informar os alunos sobre os 

recursos e serviços existentes na escola; assegurar a participação dos alunos na 

aplicação das medidas educativas decorrentes da apreciação de situações de insucesso 

disciplinar; coordenar o processo de avaliação formativa e sumativa; coordenar a 

elaboração do plano de recuperação, decorrente da avaliação sumativa extraordinária; 

propor a avaliação especializada aos serviços competentes, após a reunião do conselho 

de turma; propor medidas de apoio educativo adequadas e realizar a respetiva avaliação. 

A segunda parte diz respeito à função administrativa: elaborar e conservar o 

processo educativo do aluno; promover a rentabilidade dos recursos e serviços 

existentes na comunidade escolar e educativa; realizar um relatório no caso da retenção 

do aluno no mesmo ano, que inclui uma proposta de todo o ano ou um plano de apoio 

específico; apresentar ao coordenador de ano dos diretores de turma, o relatório 

realizado pelos professores responsáveis pelas medidas de apoio educativo; realizar um 

relatório de avaliação das atividades desenvolvidas, apresentando-o ao coordenador de 

ano até 20 de Junho de cada ano. 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

5 

 

A terceira parte é relativa à relação com os professores do conselho de turma: 

promover junto do conselho de turma a realização de ações relativas à aplicação do 

projeto educativo de escola; divulgar as informações necessárias a fim de uma adequada 

orientação educativa dos alunos; assegurar a participação dos professores na aplicação 

das medidas educativas decorrentes da apreciação de situações de insucesso disciplinar; 

presidir às reuniões de conselho de turma, com as seguintes finalidades: avaliação da 

dinâmica global da turma; planificar e avaliar os projetos de âmbito disciplinar e 

formalização da avaliação formativa e sumativa. 

A quarta parte é relativa à relação com os EE: fomentar a participação na 

concretização de ações de orientação e acompanhamento; informar sobre os serviços e 

os recursos existentes na escola; assegurar a participação dos encarregados de educação 

na aplicação das medidas educativas decorrentes da apreciação de situações de 

insucesso disciplinar; informar sobre a avaliação sumativa extraordinária e o plano de 

recuperação; garantir o conhecimento e o acordo prévio com os encarregados de 

educação relativamente à avaliação especializada. 

A quinta parte é referente ao processo disciplinar: apreciar as ocorrências de 

insucesso disciplinar, decidir a aplicação das medidas imediatas designadas no conselho 

pedagógico e solicitar ao diretor executivo a convocação de uma reunião extraordinária.  
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Objetivos 

A colaboração com o DT, nas diferentes funções inerentes ao papel do mesmo, 

irá trazer benefícios no que à minha formação diz respeito. Neste sentido, os objetivos 

gerais que pretendo atingir ao longo do ano letivo são: 

 Incrementar o meu conhecimento relativamente às funções do DT;´ 

 Coadjuvar na preparação das reuniões com os EE ou de Conselho de 

Turma; 

 Auxiliar o DT no levantamento e justificação de faltas, com a introdução 

das mesmas no programa PRODESIS; 

 Ajudar no tratamento de informação relativamente aos alunos da turma; 

 Recolher informação mais específica relativamente aos alunos e a relação 

entre os mesmos (realização do teste sociométrico). 
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Atividades a desenvolver 

 

Relação do DT com os outros Professores 

Na relação com os outros professores, o DT é o líder, o conciliador/mediador 

entre os professores e os restantes elementos envolvidos em todo o processo educativo, 

estimulando e colaborando diretamente com todos eles para a promoção do sucesso 

educativo dos alunos da turma, através de uma liderança democrática, primando por 

uma dinâmica gestão do Plano Anual de Atividades da Turma (antigo Projeto Curricular 

de Turma) e a necessária e adequada gestão flexível do Currículo Escolar à “sua” turma 

(Silva, 2007). Para Roldão (1995) defende que “o DT é, por um lado, um docente que 

coordena um grupo de docentes e é, simultaneamente, um elemento do sistema de 

gestão da escola a quem cabem responsabilidades na gestão do conselho de turma a que 

preside”. 

Neste capítulo a relação com os outros professores é feita em dois âmbitos: 

reuniões do Conselho de Turma e reuniões de Diretores de Turma. 

 

Reuniões Conselho de Turma (CT) 

Nas reuniões de CT estão presentes todos os professores da turma, juntamente 

com os representantes dos EE e o delegado da turma. Nestas reuniões, que são 

presididas pelo DT, a informação transmitida é, fundamentalmente, informações gerais 

relativamente aos alunos, com especial ênfase para os alunos mais problemáticos. Estas 

reuniões são também importantes para definir estratégias de ação a utilizar com a turma. 

Adicionalmente, estas reuniões, de um modo geral são importantes na medida em que é 

aferido o comportamento e assiduidade dos alunos, podendo ser dado sugestões para a 

melhoria individual e coletiva dos mesmos. 

Neste sentido, espero poder colaborar o DT na preparação destas reuniões, 

reunindo toda a informação necessária a transmitir aos restantes professores da turma e, 

sempre que for pertinente, participar ativamente durante as mesmas. Em adição, 

considero a minha presença nestas reuniões ser fundamental no sentido de incrementar o 

meu conhecimento relativamente à turma no seu todo, e aos alunos em particular. 
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Reuniões de Diretores de Turma 

As reuniões de Diretores de Turma são efetuadas por ciclo de ensino. No 3º ciclo 

da EBSC a coordenadora de DT é a professora Marisa Afonso. Nesta reunião estão 

presentes os DT desse ciclo, com o intuito de lhes serem transmitidas algumas 

informações importantes no desenvolvimento do seu trabalho, como as reuniões de CT 

e as reuniões com os EE. 

Na minha ótica, a minha presença nestas reuniões, não obstante de ser uma 

presença passiva, será importante na medida em que terei um conhecimento mais 

aprofundado daquilo que o DT tem de realizar 

 

Relação do DT com as Famílias 

Em relação ao relacionamento do DT com os Encarregados de Educação, 

diversos estudos realizados ao longo dos anos, inclusive os mais recentes, têm apoiado a 

perspetiva de que a influência da família e do ambiente familiar tem um papel 

fundamental no desenvolvimento cognitivo da criança e no seu desempenho escolar, 

trazendo diversos benefícios tanto para a família como para a própria escola (Jacinto, 

2006). Alguns destes benefícios são o encorajamento e ajuda direta aos filhos, de forma 

a estes valorizarem a escola, permitindo também que a própria família se sinta 

interligada com o percurso escolar dos seus educandos, aumentando assim as 

expectativas não só dos pais como também dos filhos, fomentando capacidades como a 

autoestima e o auto conceito académico, e influenciando para um percurso escolar 

positivo (Jacinto, 2006). A escola tem responsabilidades na aproximação e na abertura 

às famílias, o DT deverá promover um clima favorável à aprendizagem e um 

conhecimento sistematizado das famílias dos alunos (Leite, 1999). 

O DT é também um mediador entre os encarregados de educação e a escola, este 

deve informar os EE. Das regras de funcionamento da escola, do regulamento interno e 

da legislação em vigor, do funcionamento das estruturas de apoio existentes na escola e 

no SASE, do dia e da hora de atendimento, da assiduidade, do comportamento e do 

aproveitamento escolar dos seus educandos (Leite, 1999). No sentido de otimizar o 

diálogo com a família, o DT, no início e final de cada período letivo, procura fazer 

reuniões. Este deve preparar uma lista de perguntas que tenha necessidade de fazer aos 

pais prevendo evidentes questões postas por estes, não os privando do uso da palavra. O 

DT tem ainda a seu cargo programar atividades extracurriculares de interesse dos 
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alunos, desenvolvendo estratégias juntamente com os restantes docentes. Este tem 

especial relevância na mudança dos alunos do 1º ciclo para o 2º ciclo (Leite, 1999). 

Segundo estudos realizados por Marques (1991, in Davies et al., 1997, 40), mais 

de cinquenta por cento dos encarregados de educação não comunicam com o DT, uma 

vez por ano, apesar de este ter uma hora marcada por semana para os receber, 

constatando-se também, que são os pais com uma situação económica e cultural mais 

desfavorável, os que menos comunicam, pelo que se inserem na citação designada por 

Davies (1989)
1
, “pais difíceis de alcançar”, referente à perspetiva dos professores de 

que os pais não vinham à escola porque não se interessavam e que se demitiam das suas 

funções de educadores. 

Existem também diversas dificuldades em lidar com algumas famílias, um 

conceito que foi definido por Marques (2001)
2
, “escolas difíceis de alcançar”, que 

aponta como vítimas os próprios alunos e as famílias, referindo que a escola enquanto 

organização não está preparada para colaborar com as famílias, especialmente famílias 

de classes socialmente desfavorecidas, com baixos níveis de escolaridade e dificuldades 

económicas, que não compreenderem a cultura de escola. Para além disso, as más 

experiências dos tempos de estudo das famílias acentuam as desconfianças, bem como a 

dificuldade em perceber a linguagem dos professores, e relevando-se o facto de só irem 

à escola quando são convocados pelos professores devido a problemas de 

comportamento ou aproveitamento dos alunos, e raramente para causa de aspetos 

positivos. 

 Surgem algumas dificuldades no desempenho da função de DT, podem-se 

agrupar em dois tipos, de ordem pessoal e de ordem institucional. As de ordem pessoal 

são, as deficiências quanto a formação pedagógica, deficiência na formação do 

desenvolvimento pessoal para a sua atuação como orientador, falta de formação 

específica que, nalguns casos, os professores procuram ultrapassar com a autoformação, 

a experiência e o senso comum, o que nos parece insuficiente, falta de motivação para 

estas tarefas, pelo facto de não se verem claramente os motivos e as razoes formativas; 

e, por vezes, o facto de se procurar evitar todo o compromisso e a responsabilidade 

pelos alunos, para além da simples transmissão de conhecimentos As dificuldades de 

ordem institucional são, a mobilidade dos professores, horários de atendimento pouco 

                                                           
1
 Citado por Jacinto, M. (2006) Dinâmicas do Director de Turma na Promoção do envolvimento da 

família na escola – um contributo para a diminuição da indisciplina. 
2
 Citado por Jacinto, M. (2006) Dinâmicas do Director de Turma na Promoção do envolvimento da 

família na escola – um contributo para a diminuição da indisciplina. 
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adequados, falta de coordenação da equipa pedagógica, falta de meios e escasso 

reconhecimento social da função. Os inquéritos de opinião feitos aos diretores de turma 

destacam, sobretudo, duas dificuldades: legislação confusa e excesso de burocracia 

(Marques, 2003). 

Na relação com os EE, esta é feita nas reuniões com os mesmos e no horário de 

atendimento destinado aos EE.  

 

Reuniões com os EE 

As reuniões com os EE servirão para estabelecer uma maior ligação de estes 

com a comunidade educativa. Esta ligação será feita através da transmissão de 

informações relativas aos alunos (avaliações, comportamento, ou em relação à escola 

que serão importantes para os EE. 

Para estas reuniões pretendo auxiliar o DT na preparação das mesmas e, sempre 

que for pertinente, participar ativamente durante as mesmas. Em adição, será também 

importante para a minha formação a realização das atas, conjuntamente com o DT, no 

sentido de melhorar ao nível destas questões administrativas. 

 

Horário de Atendimento 

O horário de atendimento é outro elemento de ligação do EE com a escola, 

utilizado para transmitir informações mais específicas do seu educando, concretamente 

em relação ao seu comportamento e aproveitamento em todas as disciplinas. 

Este horário de atendimento pode ou não ser marcado antecipadamente com o 

DT. O meu objetivo passa por estar presente nestes horários, para que eu próprio 

também perceba como é realizado esta transmissão de informação. Adicionalmente, 

pretendo também auxiliar o DT em tarefas que possam estar inerentes a estas reuniões, 

nomeadamente a recolha de informações do aluno. 

 

Relação do DT com os Alunos 

Quanto ao relacionamento com os alunos, O DT assume-se com o papel de 

“tutor” (no sentido de protetor, conselheiro, regulador/estabilizador e orientador do 

desenvolvimento pessoal e intelectual do aluno), ele é o professor que acompanha, apoia 

e coordena os processos de aprendizagem, de orientação, de maturação dos alunos e de 

orientação e de comunicação entre os docentes, alunos, Pais/encarregados de educação e 
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restantes agentes da ação educativa. (Silva, 2007; Marques, 2003). Para Silva (2007) um 

bom professor conhece bem os seus alunos, que coordena e lidera uma equipa 

pedagógica, que aproxima todos os elementos dessa equipa e que estimula e monitoriza 

a conceção e a realização de projetos e das atividades que estes projetos envolvem. 

Enquanto líder da turma, o DT não deixa de manter a ordem e o controlo da 

mesma, pedindo responsabilidades e distribuindo tarefas, quer aos alunos quer ao 

Conselho de Turma para levar a bom porto o seu objetivo final – o sucesso escolar do 

seu grupo turma, através de uma adequada gestão curricular (Silva, 2007). 

A literatura disponível sobre a direção de turma é unânime em considerar as 

seguintes características comuns a um bom DT: saber ser amigo mas mostra firmeza 

quando necessário; toma as decisões atempadamente e age com ponderação; gosta de 

ajudar os alunos e é capaz de lhes traçar metas ambiciosas e realistas; revela 

expectativas elevadas mas não exige aquilo que está para além das potencialidades do 

aluno; está aberto à diversidade cultural e mostra um conhecimento profundo dos 

padrões culturais com expressão na comunidade educativa; é um bom comunicador; é 

eficaz na direção de reuniões (Marques, 2003). 

O DT deve dar especial atenção aos alunos da turma que apresentem 

necessidades educativas especiais, assim como encontra preconizado na legislação 

orientações necessárias relativamente a medidas para adaptações necessárias ao ensino 

destes alunos (Decreto-lei n.º 319/91). 

Assim, podemos referir que a concretização do que se analisa acima, só será 

possível se a intervenção do DT resultar numa ligação entre todos os intervenientes sob 

a sua coordenação no processo educativo, considerado como uma figura fulcral no atual 

paradigma educativo. Assim, e de acordo com Roldão (1995) o DT é o responsável pela 

gestão da coordenação curricular mas é ao aluno que está incumbido o papel de 

regulador de todo o processo. É para o aluno que as preocupações de articulação e 

coordenação dos processos de desenvolvimento curricular têm de ser assumidas pelo 

DT. A definição em conselho de turma de um conjunto de competências para as quais 

todos os professores e disciplinas podem contribuir constitui outra área em que o DT 

deve atuar como gestor do desenvolvimento curricular, promovendo o debate e a 

convergência do trabalho que os professores desenvolvem nesse sentido. 

Neste capítulo, o DT tem maiores dificuldades neste ano letivo pois não há 

tempo letivo para Formação Cívica, tempo esse que era várias aproveitado para tratar de 

vários assuntos diretamente com os alunos, nomeadamente o seu comportamento na 
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sala de aula, disposição dos alunos na sala de aula, etc. Deste modo, na turma do 7º C, 

muitas vezes esse tempo é agora despendido na aula de Espanhol de 45 minutos. Não 

sendo possível a minha presença nestas aulas, perguntarei à professora Maria Rubio 

Ruiz aquilo que foi falado quando ocorrem esses momentos.     
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Calendarização das Atividades 

Área de 

Intervenção 
Atividade a desenvolver Calendarização 

Escola-Escola 

Reuniões de Diretores de Turma 

1.ª Reunião DT – 10 de Setembro 

2ª Reunião DT –5 de Dezembro 

4ª Reunião DT –2º Período 

5ª Reunião DT –3º Período 

Reuniões de Conselho de Turma 

1.º CT – 12 de Setembro (Apresentação) 

2º CT – 2 de Novembro (Reunião Intercalar) 

3º CT – 18 de Dezembro (Avaliação 1º Período) 

4ª CT – (Reunião Intercalar) 

5º CT – (Avaliação 2º Período) 

6ª CT – (R. Intercalar) 

7º CT – (Avaliação 3º Período) 

Escola-Família 

Reuniões com Encarregados de Educação 

1ª - 12 de Setembro – Apresentação/Receção aos 

alunos e EE 

2ª – 24 de Outubro – Eleição Representante dos 

EE, Estudo de turma 

3ª – Sem data - 2º Período 

4ª – Sem data - 3º Período 

Hora de atendimento Encarregados de 

Educação 
4ª Feira (8h30m-9h15m) 

Hora de DT 

Levantamento de faltas  

Justificação de faltas (Introdução no 

PRODESIS) 

Preparação das reuniões de CT e do 

atendimento aos EE 

Preparação das reuniões com os EE 

Realização de atas 

Lançamento de notas 

4ª Feira (9h15m-10h) 

 

O Horário de Atendimento aos EE e o horário de DT, como se pode verificar, 

são em dois tempos letivos consecutivos. Desta forma, em várias ocasiões, os horários 

são utilizados para desenvolver tarefas que possam pertencer ao outro horário.  
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Avaliação 

A avaliação do projeto de DT será feita através dos relatórios que deverão ser 

elaborados no final de cada período letivo. Estes relatórios servirão para fazer um 

balanço, fazendo uma ponte em relação àquilo que foi previamente projetado e aquilo 

que verdadeiramente se desenrolou. Deste modo, procurarei refletir para que possa 

perceber quais são as dificuldades que mais se evidenciam no sentido de definir 

estratégias para as ultrapassar. 
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