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REUNIÕES DE CONSELHOS DE TURMA 
 

Convocatórias 

Os professores e técnicos de educação que integram o Conselho de Turma serão 
convocados para as respetivas reuniões, através de convocatória expressa do órgão de 
administração e gestão do estabelecimento de ensino, que indicará o calendário de cada reunião. 

A convocatória, para além das datas de realização das reuniões, indicará também a hora, 
o local da respetiva reunião e o professor que a ela presidirá – Diretor de Turma. 

O calendário deve observar as datas fixadas, anualmente, para o efeito e deverá ser elaborado de 
forma a: 

 Não ultrapassar os cinco dias de trabalho (componente letiva e não letiva) do professor, 
sempre que as reuniões se realizem na última semana de cada período escolar, salvo se 
houver concordância expressa dos professores implicados; 

 Permitir a presença de todos os professores em cada uma das reuniões das turmas que 
lecionam; 

 Fixar, por cada professor, um máximo de duas reuniões, por turno. 

Qualquer alteração ao dia, hora ou local, fixado para as reuniões deve ser comunicada a 
todos os membros do Conselho de Turma, de forma a garantir o conhecimento seguro e 
oportuno da respetiva alteração. 

Faltas 

A presença de todos os elementos que constituem o Conselho de Turma é obrigatória. 

Cabe ao Diretor de Turma presidir à reunião, dirigir os trabalhos e assegurar o cumprimento 
das leis e a regularidade das deliberações. 

As faltas a essas reuniões apenas podem ser justificadas por casamento, maternidade, 
nascimento, falecimento de familiar, doença, doença prolongada, acidente em serviço, isolamento 
profilático e por cumprimento de obrigações legais. 

Sempre que a ausência do membro do Conselho de Turma for ocasional a reunião 
será adiada por 24 ou 48 horas de forma a assegurar a presença de todos os elementos. No caso 
da ausência ser presumivelmente longa, o Conselho reunirá com os restantes membros, devendo o 
respetivo Diretor de Turma ter na sua posse todos os elementos referentes à avaliação de cada 
aluno das turmas atribuídas ao professor ausente. 

Se a ausência prevista for a do Diretor de Turma, cabe ao órgão de gestão indicar qual o 
professor que assumirá as funções de Presidente do Conselho de Turma. 

 

ATAS 
 

Das reuniões de avaliação, tal como de todas as outras, serão lavradas atas que 
descreverão pormenorizadamente o desenrolar das mesmas e registarão todas as decisões e 
conclusões da equipa de professores no que respeita ao trabalho desenvolvido pela turma e ao 
seu aproveitamento, nomeadamente, diagnóstico, modalidades e estratégias de apoio educativo 
suscetíveis de melhorar o aproveitamento escolar. 
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A feitura da ata é da competência do professor secretário, cabendo a cada estabelecimento 
de ensino definir a metodologia de indicação dos respetivos secretários das várias reuniões. 

Tendo em vista os objetivos das reuniões de Conselho de Turma, das a tas deverão constar: 

 informações sobre os alunos fornecidos pelo Diretor de Turma; 

 apreciação global da turma efetuada pelos professores; 

 apresentação de casos particulares 

 alunos que transitaram para outras escolas ou sistemas de ensino 

 regime especial de frequência ou matrícula 

 ritmos de aprendizagens 

 interesses ou inadaptações escolares 

 outras circunstâncias 

 definição de estratégias ou programas de ação; 

 fundamentação do incumprimento dos programas; 

 circunstâncias especiais que envolveram o processo ensino-aprendizagem da 
responsabilidade da escola; 

 fundamentação de todas as decisões tomadas; 

 registo da decisão final sobre o nível ou classificação a atribuir a cada aluno, por 
consenso ou votação; 

 registo dos alunos retidos ou que não progrediram na disciplina e dos Não Aprovados 
no final do 3º ciclo. 

Em todas as atas serão trancados os espaços em branco. 

De cada reunião será lavrada ata, que conterá um resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, 
indicando, designadamente, a data e o local da reunião, os membros presentes, os assuntos 
apreciados, as deliberações todas e a forma e o resultado das respetivas votações.  

As atas são lavradas pelo secretário e postas à aprovação de todos os membros no final da 
respetiva reunião ou no início da seguinte, sendo assinadas, após a aprovação, pelo presidente e 
pelo secretário.  

Nos casos em que o órgão assim o delibere, a ata será aprovada, em minuta, logo na 
reunião a que disser respeito. 

As deliberações dos órgãos colegiais só podem adquirir eficácia depois de aprovadas as 
respetivas atas ou depois de assinadas as minutas, nos termos do parágrafo anterior. 

Após a conclusão dos trabalhos o presidente do Conselho de Turma entregará ao órgão de 
gestão a ata e os restantes documentos e registo de avaliação. 

 As decisões do Conselho de Turma são ratificadas pelo Presidente do Conselho Executivo, 
pelo que as atas e as pautas devem ser datadas e assinadas por este. 

 

Formas de votação  
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Salvo disposição legal em contrário, as deliberações são tomadas por votação nominal, 
devendo votar primeiramente os vogais e, por fim, o presidente.  

As deliberações que envolvam a apreciação de comportamentos ou das qualidades de 
qualquer pessoa são tomadas por escrutínio secreto; em caso de dúvida, o órgão colegial 
deliberará sobre a forma de votação.  

Quando exigida, a fundamentação das deliberações tomadas por escrutínio secreto será 
feita pelo presidente do órgão colegial após a votação, tendo presente a discussão que a tiver 
precedido.  

Não podem estar presentes no momento da discussão nem da votação os membros dos 
órgãos colegiais que se encontrem ou se considerem impedidos.  

Maioria exigível nas deliberações  

As deliberações são tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presentes à 
reunião, salvo nos casos em que, por disposição legal, se exija maioria qualificada ou seja 
suficiente maioria relativa.  

Se for exigível maioria absoluta e esta se não formar, nem se verificar empate, proceder-se-
á imediatamente a nova votação e, se aquela situação se mantiver, adiar-se-á a deliberação para a 
reunião seguinte, na qual será suficiente a maioria relativa.  

Empate na votação   

Em caso de empate na votação, o presidente tem voto de qualidade, salvo se a votação se 
tiver efetuado por escrutínio secreto.  

Havendo empate em votação por escrutínio secreto, proceder-se-á imediatamente a nova 
votação e, se o empate se mantiver, adiar-se-á a deliberação para a reunião seguinte; se na 
primeira votação dessa reunião se mantiver o empate, proceder-se-á a votação nominal.  

Registo na ata do voto de vencido  

Os membros do órgão colegial podem fazer constar da ata o seu voto de vencido e as 
razões que o justifiquem.  

Aqueles que ficarem vencidos na deliberação tomada e fizerem registo da respetiva 
declaração de voto na ata ficam isentos da responsabilidade que daquela eventualmente resulte.  

Quando se trate de pareceres a dar a outros órgãos administrativos as deliberações serão 
sempre acompanhadas das declarações de voto apresentadas. 

 


