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1. Introdução 

O presente documento surge pela necessidade de projectar a manifestação das 

competências inerentes à Direção de Turma que estão previstas no Guia de Estágio 

(2012/2013), inserida na área da relação com a comunidade:  

Identifica as principais características de uma turma, destacando as particularidades 

sociais e culturais, psicológicas e de aprendizagem dos seus elementos, explicitando 

as suas implicações para a sua intervenção junto da mesma, nomeadamente no 

âmbito da direcção de turma e da actividade lectiva  

Guia Estágio (2012: 14)  

Identifica, aprecia criticamente e intervém activamente nas actividades inerentes à 

direcção de turma e do conselho de turma 

Guia Estágio (2012: 14) 

 

Através desta atividade pretende-se que o estagiário conheça e reflita sobre o 

papel do Diretor de Turma, quer na sua vertente administrativa quer no processo de 

ligação entre os encarregados de educação, os alunos, os professores e a própria 

escola. 

Constituindo este, um documento orientador desta actividade deve prever os 

objectivos, as tarefas e respetiva calendarização, o qual deverá ser discutido e 

aprovado pelo director de turma e pelos orientadores de estágio. Como tal, no final 

deste documento, solicita-se aos orientadores e diretor de turma que assinem o projeto 

como forma de aprovação do mesmo. 
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2. Objetivos 

 No cargo de direção de turma existem diversos objetivos que devem ser alvo 

de análise e cumprimento no decorrer desta função. Para tal, estarão descritos os 

objetivos gerais de um Diretor de Turma, assim como, os objetivos específicos, de 

modo a compreender a forma de atuações deste na turma correspondente e na 

comunidade escolar. 

 

2.1. Objetivos gerais 

 De acordo com o Guia de Estágio 2012/2013, os objetivos relativos ao 

acompanhamento da direcção de turma são: 

 Desenvolvimento de competências que permitam compreender a importância da 

relação escola meio e promovam iniciativas de abertura da escola à participação 

na e da comunidade; 

 Desenvolvimento de competências de conceção e utilização de processos de 

caracterização e acompanhamento pedagógico da turma; 

 Manifesta, no desenvolvimento das atividades desta área, a capacidade de 

cooperação com os pares, num clima de cordialidade e respeito, de interajuda e 

sentido crítico, manifestando responsabilidade, iniciativa, criatividade e 

adaptabilidade. 

 

 Assim, no âmbito do acompanhamento da Direção de Turma, o Professor 

Estagiário deve auxiliar o trabalho do Diretor de Turma (DT) ao nível da preparação, 

condução e secretariado de reuniões de Conselho de Turma (CT) e de reuniões com 

os Encarregados de Educação (EE), entre outras tarefas que se considerem 

importantes e profícuas ao meu desenvolvimento e formação profissional. 
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2.2. Objetivos Específicos 

 Tendo em conta os objetivos gerais do acompanhamento da direção de turma, 

existe um conjunto de objetivos de formação que considero importantes para adquirir 

até ao final do ano letivo: 

 Conhecer a legislação que identifica e orienta as competências de um DT; 

 Familiarizar-me com o cargo, para que possa conhecer melhor as 

particularidades das funções do DT e desempenhá-las da melhor forma em 

situações futuras; 

 Estabelecer um clima positivo, de diálogo com os alunos da turma; 

 Elaborar o estudo de turma e apresentá-lo (em CT e aos EE) com o intuito de 

identificar as características, particularidades e relações existentes entre os 

alunos, de modo a intervir eficazmente e garantir a melhoria do processo ensino-

aprendizagem; 

 Conhecer bem os alunos, de forma a poder, o mais rápido possível, proceder ao 

despiste atempado de alunos que precisem de apoio ou acompanhamento 

específicos; 

 Promover a integração de todos os alunos na turma, e desenvolver 

competências que os ajudem na resolução de problemas pessoais, escolares ou 

outros; 

 Adquirir capacidades e competências para contatar com os pais/encarregados 

de educação participando ativamente nas reuniões a eles destinadas, bem como 

no seu horário de atendimento; 

 Conhecer os procedimentos formais das reuniões do CT; 

 Ajudar o CT a definir estratégias orientadas para a resolução de problemas que 

a turma evidencie; 

 Acompanhar a organização do livro de ponto e do dossier de turma e dos 

dossiers individuais;  

 Auxiliar a DT nas tarefas organizativas, como o levantamento e justificação das 

faltas e redação das actas das reuniões com os EE. 
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3. O Diretor de Turma 

 Para que o acompanhamento da direção de turma possa ser efetuado de forma 

mais consciente e objetiva é importante que o cargo de DT seja devidamente 

identificado quanto às funções, competências e obrigações. 

 O DT detém funções específicas dentro da escola, regendo-se de acordo com 

a legislação vigente e pelo Regulamento Interno da Escola. Neste sentido, serão 

identificadas as funções que o DT deverá desempenhar em relação ao grupo-turma, à 

direção de turma e ainda ao conselho de diretores de turma. 

 

3.1. Competências do Diretor de Turma 

 De acordo com o artigo 7º do Decreto Regulamentar n.º 10/99, 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. Sem prejuízo de outras competências 

fixadas na lei e no regulamento interno, ao diretor de turma compete: 

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

e EE; 

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 EE promovendo a sua 

participação; 

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

globalizante e integrador; 
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f) Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho 

desenvolvido. 

 

3.2. Competências do Conselho de Turma 

 De acordo com o artigo 6º do Decreto Regulamentar n.º 10/99, ao conselho de 

turma, coordenado pelo diretor de turma, compete: 

a) Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos 

alunos a ter em conta no processo de ensino e aprendizagem; 

b) Planificar o desenvolvimento das atividades a realizar com os alunos em 

contexto de sala de aula; 

c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas 

especiais dos alunos, promovendo a articulação com os respetivos serviços 

especializados de apoio educativo, em ordem à sua superação; 

d) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos 

alunos, estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências 

adequadas; 

e) Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as 

aprendizagens dos alunos; 

f) Conceber e delinear atividades em complemento do currículo proposto; 

g) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados de 

educação, relativa ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos. 

 

3.3. Competências do Conselho de Diretores de Turma 

 Com base no artigo 9º do Decreto Regulamentar n.º 10/99, o coordenador de 

ano, de ciclo ou de curso é um docente eleito de entre os membros que integram, 

respetivamente, o conselho de docentes e o conselho de diretores de turma, de 
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preferência com formação especializada na área da orientação educativa ou da 

coordenação pedagógica. 

Sem prejuízo de outras competências a fixar no regulamento interno, ao 

coordenador compete: 

a) Coordenar a ação do respetivo conselho, articulando estratégias e 

procedimentos; 

b) Submeter ao conselho pedagógico as propostas do conselho que coordena; 

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

desenvolvido. 

 

 Complementando, de acordo com o artigo 8º do Decreto Regulamentar n.º 

10/99, a coordenação pedagógica destina-se a articular e harmonizar as atividades 

desenvolvidas pelas turmas de um mesmo ano de escolaridade, de um ciclo de ensino 

ou de um curso, mediante opção a inscrever no regulamento interno. A referida 

coordenação pedagógica pode, ainda, de acordo com as características da escola e 

em termos a fixar no respetivo regulamento interno, destinar-se a articular e harmonizar 

as atividades desenvolvidas pelas turmas, quer dos vários anos de escolaridade de um 

curso, quer de dois ou mais cursos. 

Sem prejuízo de outras competências a fixar no regulamento interno, aos 

conselhos de docentes compete: 

a) Planificar as atividades e projetos a desenvolver, anualmente, de acordo com 

as orientações do conselho pedagógico; 

b) Articular com os diferentes departamentos curriculares o desenvolvimento de 

conteúdos programáticos e objetivos de aprendizagem; 

c) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços 

especializados de apoio educativo na gestão adequada de recursos e na adoção de 

medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 

d) Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares das turmas; 
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e) Identificar necessidades de formação no âmbito da direção de turma; 

f) Conceber e desencadear mecanismos de formação e apoio aos diretores de 

turma em exercício e de outros docentes da escola ou do agrupamento de escolas para 

o desempenho dessas funções; 

g) Propor ao conselho pedagógico a realização de ações de formação no 

domínio da orientação educativa e da coordenação das atividades das turmas. 

 

3.4. Legislação da Escola – ESFN 

 O DT deverá ainda reger-se pelo regulamento interno da escola. De acordo 

com o artigo 48º do mesmo documento, as orientações que regem o cargo de DT são: 

 1. O DT é nomeado pelo Diretor, pelo prazo de um ano letivo, de entre os 

professores da turma; 

2. O DT deve ser, se possível, um docente do quadro de escola; 

3. São atribuições do DT: 

a) Desenvolver ações que promovam e facilitem a correta integração dos 

alunos na vida escolar; 

b) Garantir aos professores da turma a existência de meios e documentos 

de trabalho e a orientação necessária ao desempenho das atividades próprias da ação 

educativa; 

c) Garantir uma informação atualizada junto dos pais e encarregados de 

educação acerca da integração dos alunos na comunidade escolar, do aproveitamento 

escolar, das faltas a aulas e das atividades escolares; 

d) Articular intervenção dos professores da turma e dos pais e 

encarregados de educação e colaborar com estes, no sentido de prevenir e resolver 

problemas comportamentais ou de aprendizagem; 

e) Organizar e acompanhar o processo de implementação das provas de 

recuperação a que se refere o número 2 do artigo 102º; 
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f) Determinar, em colaboração com os professores da turma, as atividades 

ou tarefas de integração relativas às medidas corretivas a aplicar aos alunos, bem 

como acompanhar a sua execução; 

g) Elaborar, com o apoio dos serviços técnico-pedagógicos competentes, e 

submeter à aprovação do CT, o Programa Educativo Individual (PEI) no caso dos 

alunos com necessidades educativas especiais e o Plano Individual de Transição (PIT) 

para a vida pós-escolar, sempre que as necessidades do aluno o impeçam de adquirir 

as competências definidas no currículo; 

h) Presidir às reuniões de Conselho de Turma. 

 4. O número máximo de direções de turma a atribuir a um professor é de duas; 

 5. O Diretor de Turma tem direito a redução da componente letiva pelo 

exercício do cargo; 

 6. Caso o Diretor de Turma se encontre impedido de exercer funções por um 

período superior a uma semana, é nomeado outro professor da turma em sua 

substituição. 

 

3.5. Estilos de liderança 

 Sendo o DT o líder de um grupo, neste caso a turma x do 8º ano, é igualmente 

importante perceber a forma como este gere todas as suas tarefas e obrigações, bem 

como a sua relação com alunos, EE e restantes docentes da turma. Desta forma, e 

com intuito de realizar um apreciação crítica do trabalho realizado pelo DT no 

documento de balanço da DT, importa perceber qual o perfil típico de um líder bem 

como as formas como assume a sua liderança. 

 Apesar de não existirem um conjunto bem definido de traços da personalidade 

que garantam a condição de líder com êxito, existem algumas características inerentes 

ao líder de sucesso: inteligência; firmeza; otimismo; motivação intrínseca; empatia; 

habilidades de comunicação; autocontrolo; confiança nos outros; persistência; 
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flexibilidade; empenhamento, dedicação e responsabilidade; estimam e ajudam os 

outros; identificam e corrigem problemas. 

 Os líderes excelentes, para atingirem as suas metas e otimizarem o rendimento 

do grupo, utilizam estilos de atuação próprios que se designam por estilos de liderança. 

Independentemente do contexto, o estilo de liderança é essencial para o sucesso 

pessoal e organizacional. Em função das características da situação e dos liderados, o 

mesmo sujeito pode utilizar distintos estilos de liderança, sendo os mais adotados o 

autocrático e o democrático. 

 

Liderança Autocrática - A liderança autocrática é um estilo onde o líder exerce um 

nível elevado de poder sobre os empregados ou membros da equipa. As pessoas que 

compõem a equipa não têm muitas oportunidades para apresentar sugestões, mesmo 

que estas sejam do interesse da equipa ou da organização. A maior parte das pessoas 

não gosta de ser tratada desta forma. Assim, este tipo de liderança tende a despoletar 

elevados níveis de absentismo e de insatisfação. Além disso, os resultados da equipa 

não recebem a criatividade e a experiência de todos os membros da equipa, pelo que 

se perdem muitos dos benefícios do trabalho de equipa. 

 

Liderança Democrática – Neste estilo, é característica que os outros membros sejam 

incentivados a contribuir no processo de decisão. É um estilo cooperativo, direcionado 

para o indivíduo e com um grau elevado de assertividade, dando espaço para o 

trabalho e a opinião dos outros. Isto não só aumenta nos membros da equipa naquilo 

que se está a passar como também ajuda a desenvolver as capacidades de todos. Os 

membros da equipa sentem que controlam o próprio destino e sentem-se motivados 

para trabalhar com afinco no que é pretendido. 
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4. Caracterização dos Recursos 

4.1. Recursos Humanos 

 
 Professor Estagiário x; 

 Diretora de Turma, Professora x; 

 Orientador de Escola, Mestre x; 

 Orientadora de Faculdade, Mestre x; 

 Encarregados de Educação (EE) dos alunos; 

 Professores do Conselho de Turma (CT) do 8ºx. 

 

 Sabendo que este projeto é dirigido à turma 8ºx, será importante apontar 

alguns dos dados mais importantes sobre a mesma: 

Informações 

Ano 8º 

Turma 4 

Nº Total de 

Alunos 

Nº Raparigas 
26 

12 

Nº Rapazes 14 

Repetentes 9 

Não Repetentes 17 

Média de Idades 13,31 

Tabela 1 - Informações genéricas da turma 

 

4.2. Recursos Espaciais 

 
 Sala de DT  

 Sala de recepção dos EE 

 

4.3. Recursos Materiais 

 Para a caracterização da turma e facilitação da intervenção de todos os 

professores do CT e da própria DT, serão utilizados os seguintes instrumentos: 
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 Fichas biográficas dos alunos; 

 Questionário sobre os preferências desportivas; 

 Questionário sobre a imagem corporal; 

 Testes Sociométricos; 

 Dossier de turma do 8º x. 

 

4.4. Recursos Temporais 

 

 
 

Ao longo do ano letivo irei estar presente nestes horários sempre que a DT 

autorize.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dias Horário 

Hora de DT 4ª 
10:05-10:50 
11:00-11:45 

Atendimento aos EE 6ª 9:00-9:45 

Tabela 2 - Recursos Temporais 
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5. Metodologia 

O principal objetivo do Acompanhamento de Direcção de Turma passa pela 

compreensão e capacidade de refletir sobre as funções e competências específicas de 

um Diretor de Turma. 

As principais funções irão incidir no acompanhamento do processo de direção 

de turma, tomando conhecimento, não só, das questões administrativas, mas também 

da importância que o Diretor de Turma assume como elo entre os alunos, os 

professores da turma, os EE, a própria escola e os estilos de liderança que assume 

perante as diferentes tarefas. 

De seguida enuncio algumas das atividades que considero importantes para se 

atingirem os objetivos propostos neste projeto: 

 Conhecer a legislação relativamente ao DT, ou seja, conhecer o enquadramento 

legal; 

 Conhecer e familiarizar-me com todos os procedimentos e competências que o 

DT deve realizar; 

 Participar no máximo de atividades que o DT desempenhe, principalmente numa 

perspetiva de conhecimento dos procedimentos das mesmas; 

 Acompanhar o DT na hora de atendimento semanal, sempre que ele ache 

conveniente; 

 Colaborar na organização do dossier de turma, livro de ponto e no levantamento 

de faltas, e outros procedimentos que venham a ser necessários; 

 Criar uma relação de respeito e confiança com a DT e com os alunos da turma; 

 Encontrar estratégias, em cooperação com a DT (e o CT), para a resolução de 

problemas dos alunos da turma; 

 Colaborar com a DT no tratamento e análise dos resultados das fichas 

biográficas da escola; 

 Apresentar os resultados do estudo das fichas biográficas dos alunos na 2ª 

reunião do conselho de turma (avaliações intercalares 1º periodo) 

 Apresentar os resultados do estudo sociométrico na 3ª reunião do conselho de 

turma (reunião de avaliação sumativa do 1º período) 
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 Entregar uma cópia do relatório final à DT e de um resumo do mesmo aos 

restantes professores do CT na reunião de avaliação do CT; 

 Apresentar os resultados mais pertinentes do estudo das fichas biográficas e do 

estudo sociométrico dos alunos aos EE na 1ª reunião do 2º periodo;  

 Estimular, através de um relatório de apreciação final, a capacidade de análise 

crítica relativamente à implementação das decisões previstas no projeto 

nomeadamente a metodologia de trabalho adotada pela Diretora de Turma e a minha 

participação no acompanhamento da direção de turma. 

 

5.1. Calendarização 

 

Actividade 
Calendarização 

1º Período 2º Período 3º Período 

Recepção aos 

alunos 

17 Setembro 

2012 
- - 

Reuniões de 

Conselho de DT 

Setembro 

2012 
- Junho 2012 

Reuniões com EE Outubro 2012 Janeiro 2013 - 

Conselhos de 

Turma 

(intercalares) 

Outubro 2012 
11 a 13 Fevereiro 

2013 
- 

Conselhos de 

Turma de Avaliação 

17 Dezembro 

2012 

18 a 20 Março 

2013 

17 a 21 Junho 

2013 

Tabela 3 - Calendarização das actividades de DT 

 

5.2. Avaliação 

A avaliação deste projeto, conforme o indicado no Guia de Estágio 2012/2013, 

passará pela elaboração de um relatório final, analisando a implementação das 

decisões previstas no mesmo, nomeadamente a metodologia de trabalho adotada pela 

DT e a participação do Professor Estagiário. Esta avaliação deverá ainda envolver a 

reflexão sobre as implicações do acompanhamento para o enquadramento pedagógico 

e didático dos alunos. 
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Ao longo das sessões serão também realizados balanços, onde será feita a 

descrição das mesmas, as tarefas realizadas, os objetivos atingidos ou não e 

estratégias de intervenção que possam vir a ser úteis no futuro, no que respeita ao 

tratamento dos vários assuntos. Será também uma preocupação em cada balanço, um 

comentário do comportamento assumido pelo DT de forma a ir construindo o seu perfil 

enquanto líder. Como auxílio à realização destes balanços construi uma tabela (tabela 

4) onde se irão resumir os contatos com o DT. 

Tabela 4 - Resumo dos encontros com a DT 

Encontros com a DT (Prof. Anabela Leitão) 

Data Local Assunto 
Comentário 

Crítico 
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Aprovação 
 
Como referido pelo Guia de Estágio 2012/2013, solicita-se a que os 

intervenientes directos neste projeto aprovem as informações e propostas presentes no 

mesmo.  

 
 
 

_________________________________________________________ 
(Diretora de Turma Anabela Leitão) 

 
 
 
 

_________________________________________________________ 
(Orientador de Escola Hamilton Santos) 

 
 
 
 

_________________________________________________________ 
(Orientadora de Faculdade Fernanda Santinha) 

 


