


LADA – Lei de Acesso aos Documentos da Administração
Lei n.º 65/93, de 26 de agosto 
Todos têm direito à informação de carácter não nominativo

CADA - Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos
Recorrer em caso de incumprimento, ao acesso da informação 
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Professores da 
turma

Dois 

representantes 

dos pais

Um representante 
dos alunos( 3º ciclo e 
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individual dos 
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os membros 
docentes
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Coordenador de 
estabelecimento

pode ouvir o

conselho de 
turma.

Conselho de turma

organiza, acompanha e avalia 
atividades dos alunos;

articula com a escola e as 
famílias

ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO NA 
TURMA



O Regulamento Interno da escola
tem por objeto definir as regras e procedimentos a observar em
matéria de delegação das competências do diretor, previstas no
Estatuto do Aluno, nos restantes membros do órgão de
administração e gestão ou no conselho de turma.

Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário,
Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro

Contribuir para a elaboração do 
projeto curricular de turma

Contribuir para a análise dos 
problemas de integração dos 
alunos

Contribuir para a análise do 
relacionamento entre os alunos, 
os professores e os Pais e EE

Contribuir

Promoção de atividades diversas, 
como, por exemplo, de 
colaboração entre a escola e a 
comunidade

Promover

•Participam em todas as reuniões 
do conselho de turma exceto 
nos momentos que se destinam 
à avaliação individual do aluno.

Participar

REPRESENTANTES
DOS PAIS



Em reunião de pais 
e encarregados de 

educação da turma

Na primeira 
reunião da turma 
no início de cada 
ano letivo 

Convocada 
pelo diretor de

turma / Coordenador 
de estabelecimento

Diretor de Turma / coordenador de 
estabelecimento, distribui regimento e 
o resumo do Regulamento Interno, 
nos artigos referentes aos pais e 
encarregados de educação e 
representantes.

Todos os pais e 
encarregados de educação, 
presentes na reunião e com 

educandos na respetiva 
turma, são passíveis de 

eleição.

Dois efetivos, 
aqueles que 
obtiverem a 
maioria de 

votos.

ELEIÇÃO 
REPRESENTANTES
DOS PAIS



Promover um conhecimento global da situação da Escola

Melhorar a comunicação entre os Pais e o  Órgãos de Gestão da Escola

Participar individual e coletivamente na elaboração do projeto curricular e demais atividades da turma, de 
propostas de alteração ao Regulamento Interno, Projeto Educativo, Regimentos e outros, da Escola

Submeter, via Associação de Pais, sugestões e propostas diversas, aos Órgãos de Gestão da 
Escola

Partilhar o seu trabalho com os outros representantes

Desenvolver um trabalho em parceria entre os pais e EE da turma e a Associação de Pais

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS



CONTACTAR 

• Fornecer contacto 
a todos os pais da 
turma

• Elaborar lista de 
contactos de 
telefone e email de 
todos os pais e 
encarregados de 
educação

• Disponibilizar lista 
aos pais e 
associação de pais

REUNIR
• Reuniões com

encarregados
educação de
turma, em cada 
período

• Ser elo de 
comunicação entre 
a turma e a 
associação de pais

• Promover 
assembleia de 
representantes de 
turma

• Participar nos 
Conselhos de 
turma bem 
fundamentados na 
opinião dos seu 
representados

INFORMAR
• Comunicar aos 

pais da turma 
deliberações dos 
órgãos de gestão 
da escola

• Comunicar 
deliberações e 
ações da 
associação de pais

COLABORAR

• Na entrega do boletim 
de inscrição e 
cobrança da quota 
anual da Associação 
de Pais, aos pais e 
encarregados de 
educação da turma 
que se quiserem 
associar, e enviá-la à 
Associação de Pais.

• Com o 
diretor/coordenador 
de turma no solicitado

OBJETIVOS
GERAIS



PAI / EE
Conselho Pedagógico

(onde existam como convidados)

PAI /EE 
Conselho Geral

Presidente da 
Associação de Pais

Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral da Associação 

de Pais

Órgãos da escola

- Todos representantes de turma (em representação de todos os pais da turma)

- Presidente da Associação de Estudantes  

- Representantes dos alunos nos órgãos da escola

ORDEM DE TRABALHOS

Assuntos relevantes da escola

Assuntos trazidos das turmas pelos representantes

ASSEMBLEIAS DE
REPRESENTANTES DE TURMA

Convoca; 
Elege um 
secretário



Quem faz parte Quem convoca Quem preside Quem fica na mesa Quem convidar

Todos os 
Representantes de 
Turma, efetivos.

Convocadas pelo 
Presidente da Mesa
da Assembleia Geral
da Associação de Pais, 
por sua iniciativa,
a pedido da Direção 
da Associação de Pais  
ou do Diretor.

O Presidente da 
Mesa da 
Assembleia 
Geral 
da Associação 
de Pais

Dois representantes 
dos PEE:
-um pelo Conselho 
Pedagógico, outro pelo 
Conselho Geral, e o 
Presidente da 
Direção da Associação 
de Pais. 
O Presidente da Mesa 
designa de entre os 
elementos da mesa 
um secretário

São convidados, 
pela Associação de 
Pais e/ou 
representantes de 
Turma, o Presidente 
da Associação de 
Estudantes e 
representantes dos 
alunos nos 
órgãos da escola.

Assuntos relevantes
da comunidade 
escolar, estando 
estes sujeitos a prévia
ordem de trabalhos;
Deverão os 
representantes de 
turma auscultar 
previamente os 
seus representados, 
sobre temas a discutir
na assembleia;
Deverá ser delineada
estratégias de  melhoria.

Deverão os representantes de turma, obter e inteirar-se do 
Regulamento Interno e do Projeto Educativo da Escola/Agrupamento.

Ordem de trabalhos

ASSEMBLEIAS DE
REPRESENTANTES DE TURMA





Educar é uma tarefa difícil e complexa, mas é também a mais

compensadora!

Participar ativamente na promoção do sucesso escolar dos nossos

filhos/educandos é potenciar o seu sucesso mas também educar

pelo exemplo para a cidadania.

Seja interventivo, participe nas atividades promovidas pela Escola e

pela Associação de Pais.

Seja um ativista de uma comunidade educativa mais forte e de uma

Escola melhor, onde cada Criança, cada Jovem possa aprender a

“voar mais alto”! Sejam Pais que querem+

“Por Carlos Gonçalves”

Na escola, como em casa, os pais têm um lugar e responsabilidades:

Criar, Sociabilizar, Estimular, Apoiar, Participar. Nós, no MAP,

queremos que todas as crianças tenham a oportunidade de

desenvolver os seus saberes e as suas competências, mesmo as que,

por qualquer razão, não têm lar.

Todos os Pais têm o dever de colaborar para que a Escola seja ainda

melhor. É muito importante a missão do Pai Representante de Turma

assim como a dos Pais que se disponibilizam para dirigir a

Associações de Pais. Mas todos podem e devem associar-se aos seus

representantes por razões que facilmente se percebe com a nossa já

crescida democracia representativa.

“Por Jorge Ascenção”
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