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Regimento  
 
1. A docência da disciplina faz-se em salas adequadas ao funcionamento da mesma. 
 
2. O par pedagógico deve exercer a docência, de preferência, sempre na mesma sala. 
 
3. Deve ser evitado o uso das salas da disciplina para a docência de outras 

disciplinas. 
 
4. De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 65º do Regulamento Interno da 

Escola, o Grupo de Disciplinar: 
- É convocado pelo delegado, rubricada a convocatória pelo Comissão 

Provisória e afixada no local próprio com 48 horas de antecedência, com a 
respectiva ordem de trabalhos; 

- Pode realizar-se extraordinariamente sempre que as situações se 
justifiquem; 

- Deve ocorrer uma vez no início do ano lectivo e no fim, e duas vezes por 
período; 

- Realiza-se às quartas-feiras, de tarde, na sala D 8. A assiduidade é 
verificada mediante o preenchimento da lista de presenças da acta, 
cabendo ao Delegado a comunicação das faltas aos serviços 
administrativos; 

- A duração não deve ultrapassar duas horas, podendo ser prolongadas por 
mais uma hora, sempre que o assunto o justifique e tiver o consenso de 
todos os membros do Grupo; 

- É secretariado, em acta, sendo assinada por todos os presentes e arquivada 
no dossier, depois de lida e assinada pela Presidente da Comissão 
Provisória. A função de secretário é exercida rotativamente pelos docentes 
por ordem alfabética do nome que o identifica. O primeiro a exercer estas 
funções no início do ano lectivo é aquele cujo nome está a seguir ao que 
elaborou a última acta no ano anterior. Por inerência do cargo o Delegado 
não deverá secretariar qualquer Grupo de Disciplinar. 

 
5.  Ao Grupo de Disciplinar compete o disposto no n.º 3 do artigo 65º do 

Regulamento Interno da Escola 
 
6. Ao Delegado compete o disposto no n.º 3 do artigo 66º do Regulamento Interno 

da Escola e ainda: 
-A organização e manutenção do espaço onde se encontra o material de desgaste 

(anexo à D8); 
-A requisição de material de desgaste aos serviços administrativos, de acordo com 

as necessidades do grupo, ouvidos os pares pedagógicos; 
 
7. Aos elementos do Conselho de Disciplina são atribuições específicas as do artigo 

67º do Regulamento Interno da Escola e ainda: 
- No final do ano lectivo os professores deverão cooperar nas tarefas de 
arrumação e manutenção dos materiais da disciplina distribuídos pelas salas de 
aula. 
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8. Ao Director de Instalações compete: 

- A organização e manutenção das ferramentas e máquinas afectas à 
docência da disciplina. 

- Controlar a sua movimentação (mudança de espaço) das ferramentas e 
máquinas afectas à disciplina. 

- Manter actualizados os inventários. 
- A organização e manutenção dos equipamentos das salas de aula. 

 
 

Disposições finais 
 
9. Ao surgirem situações que careçam de resolução breve e urgente o delegado pode 

consultar, por escrito, todos os docentes e decidir consoante as respostas, sem 
necessidade de convocar um conselho. 

 
10. A disciplina possui um dossier que contem todos os documentos respeitantes e 

dirigidos à disciplina, colocado no armário próprio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Delegado 

 
----------------------------------- 

(Set.2007) 


