
Agrupamento de Escolas de Pedro de Santarém 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

Órgãos de Administração e Gestão do Agrupamento 

• O Conselho Geral 

• Direcção 

• O Conselho Pedagógico 

• O Conselho Administrativo 

O Conselho Geral assume todas as competências previstas no Decreto-Lei Nº 75/2008. 

O Director coadjuvado por um subdirector e três adjuntos é um órgão unipessoal e não 

colegial, de administração e gestão nas áreas pedagógica, cultural, administrativa e financeira.. 

O Conselho Pedagógico, é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação 

educativa nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e 

acompanhamento dos alunos 

O Conselho Administrativo é o órgão com competência deliberativa em matéria 

administrativo-financeiro do agrupamento de escolas, nos termos da legislação em vigor. 

Estruturas de Orientação Educativa 

As estruturas de orientação educativa estão representadas no Conselho Pedagógico e 

colaboram com a direcção no sentido de assegurar o acompanhamento eficaz do percurso 

escolar dos alunos, na perspectiva da promoção da qualidade educativa. 

As estruturas de orientação educativa são: 

• Estruturas de articulação curricular: 

- Conselho de Docentes na Educação Pré-Escolar; 

- Conselho de Docentes no 1º ciclo do Ensino Básico; 

- Departamentos Curriculares nos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico. 

.
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• Estruturas de Organização das Actividades de Sala e de Turma: 

- Educadores de Infância, na Educação Pré-Escolar; 

- Professores Titulares de Turma no 1º ciclo do Ensino Básico; 

- Conselhos de Turma nos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico. 

• Estruturas de Coordenação de Ano e de Ciclo: 

-Departamento da Educação Pré-Escolar/Conselho de Docentes da Educação 

Pré-Escolar; 

-Departamento do 1º Ciclo do Ensino Básico / Conselho de Docentes no 1º 

ciclo do Ensino Básico; 

- Departamento de Línguas 

- Departamento de Ciências Humanas e Sociais 

- Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

- Departamento das Expressões 

- Conselhos de Directores de Turma dos 2º e 3º ciclos dos Ensinos Básico


