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PARECER À PETIÇÃO N.º 300/XIII/2.ª 

 

Nota prévia 

Dada a delicadeza da questão no âmbito geral dos professores, a 

FENPROF poderia optar por não se pronunciar, mas não é essa a sua 

postura. A FENPROF reflete sobre os problemas, procura encontrar soluções 

justas e equilibradas e toma posição pública. Rejeita, assim, a postura de 

quantos, para se protegerem, optam por esconder o que efetivamente 

defendem ou mesmo por nada defender em concreto. 

 

Parecer 

O desgaste dos professores, em boa parte associado às condições de 

trabalho e envelhecimento deste grupo profissional, é um problema grave 

que atinge a profissão, que é reconhecido, mas que, ainda assim, não se 

reflete em quaisquer medidas que lhe deem resposta adequada. Para a 

FENPROF, este problema deverá ter uma abordagem global, que não exclua 

quaisquer profissionais, independentemente do setor em que exercem 

atividade e do regime de docência a que se sujeitam, ainda que, no exercício 

dessa atividade, se reconheçam especificidades que se impõem como fatores 

acrescidos de desgaste, prejudicando o bom desempenho e gerando uma 

diversidade que, em alguns casos, os professores sentem como 

discriminação. 

É de assinalar, porém, que o horário semanal de trabalho dos docentes é, 

para todos, de 35 horas, compreendendo três componentes de atividade: 

componente letiva; componente não letiva de estabelecimento; componente 

não letiva de trabalho individual. São estas três componentes que, somada a 

duração de cada uma delas, deveriam totalizar as 35 horas previstas no 

Estatuto da Carreira Docente. Acontece, contudo, que o número de horas 

que os professores, efetivamente, cumprem, é muito superior ao estabelecido 

na lei. A limitação do conteúdo da componente letiva à titularidade de 

turma, a transferência de atividades que são letivas para a componente de 

estabelecimento (apoios a grupos de alunos, por vezes, à turma, 

coadjuvações, entre outras atividades) e, consequentemente, o 

preenchimento das horas de trabalho individual com atividade burocrática, 

reuniões e o cumprimento de um conjunto de outras tarefas que deveriam 

ser realizadas na componente de estabelecimento, levam a que o horário 
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semanal de trabalho dos docentes, em média, ultrapasse as 45 horas. Esta é 

uma realidade que a FENPROF confirmou através de inquéritos, 

levantamentos e recolha da mais diversa informação, a este propósito, junto 

dos professores e educadores. 

No quadro do que antes se afirma, surgem questões como: a diferença de 

horas da componente letiva semanal; a forma como se aplica o artigo 79.º do 

ECD (reduções por antiguidade, criadas para dar resposta ao desgaste, mas, 

hoje, fator acrescido desse mesmo desgaste); o número de alunos atribuído a 

cada docente (que varia muito, conforme o seu grupo de recrutamento); os 

níveis atribuídos a cada professor; o número de anos de escolaridade que o 

professor tem na sala de aula; a falta de apoios para alunos com 

necessidades educativas especiais… Em suma, uma panóplia de diferenças 

que nos leva a concluir pela existência de uma diversidade de situações que, 

em aspetos concretos, penaliza grupos de professores. Uma diversidade que 

se acentua, uma sobrecarga que aumenta e uma discriminação que se 

agrava quando, a acrescentar a tudo o que antes se afirma, há ainda um 

conjunto de abusos cometidos pelas direções das escolas, que, por norma, 

contam com a anuência da administração educativa. 

Ora, a petição em causa centra-se na duração da componente letiva dos 

docentes que exercem a sua atividade em regime de monodocência 

(Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico) e o que ela representa 

de discriminatório em relação à duração da mesma componente letiva para 

os docentes dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, do Ensino Secundário e 

ainda os de Educação Especial. 

Há, efetivamente, uma diferença. Foi essa a razão que levou a última 

Conferência Nacional de Professores do 1.º Ciclo, realizada em 2014, a 

aprovar e o 12.º Congresso da FENPROF, em 2016, a ratificar, que o 

horário-base dos docentes que exercem funções nos setores em que 

prevalece o regime de monodocência deverá ser de 22 horas semanais, 

estando já aqui contabilizados os intervalos. 

Obviamente que esta organização do horário coloca algumas questões 

que, no entanto, não devem deixar de ser equacionadas. Deverá a 

componente letiva dos alunos ter a mesma duração que a dos docentes? 

Pensamos que não necessariamente. Então, a alternativa será a de, como 

propõem os peticionários, deixarem os docentes titulares de turma de 

lecionar as áreas das expressões? Discordamos em absoluto, pois 

consideramos que, por detrás de uma proposta dessas, existe uma posição 

de desvalorização dessas áreas, como, aliás, no passado recente era opinião 

governativa. Torna-se, pois, necessário recorrer à Lei de Bases do Sistema 

Educativo. Sem deixar cair a ideia de professor titular de turma, que a 

FENPROF considera indispensável, deveriam os docentes do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico integrar equipas educativas em que para além da tutela da 

turma, ao professor titular competiria lecionar e/ou estar presente durante 

o maior tempo possível da atividade letiva, não estando este dispensado de 

abordar qualquer área do currículo, dispensa essa que contrariaria a 
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perspetiva globalizante, com a qual a FENPROF concorda, pois só assim se 

valorizariam todas as áreas do currículo. 

 Como fazer, então? Essa seria uma questão que caberia à própria equipa 

educativa definir. A permanência do docente na turma, mesmo quando com 

ela trabalham outros colegas, em regime de coadjuvação partilhada, não 

deverá impor a sua permanência durante todo o tempo curricular. Na 

elaboração dos horários de trabalho e da distribuição de serviço aos 

docentes da equipa educativa, incluindo o titular da turma, esta questão, 

desde que consagrado o direito, ficaria resolvida, não tendo de existir uma 

circular impondo uma norma. 

Também em relação à Educação Pré-Escolar, não nos parece ajustado 

que em cada sala de jardim-de-infância exerçam atividade duas educadoras. 

Não podem prevalecer interesses de estrita ordem socioprofissional sobre o 

mais elevado interesse pedagógico que, em nossa opinião, não estaria 

acautelado, por melhor que fosse a articulação entre as docentes. É que, 

para a FENPROF, a atividade na sala do jardim-de-infância não é de 

natureza social, mas pedagógica e, como tal, é nesse plano que deverá ser 

organizada a atividade docente, articulada, isso sim, com a auxiliar que em 

cada sala deverá existir, o que já começa a rarear e se torna necessário 

corrigir. 

Há, no quadro que acompanha a petição, algumas imprecisões. Ainda 

que essa não seja a questão central, porém, em nome do rigor, não se podem 

deixar de assinalar. Por exemplo, sendo certo que entre 2013 e 2017 as 

horas letivas no 1.º Ciclo foram de 60 minutos, traduzindo-se num total de 

25 horas semanais efetivas de 60 minutos, a partir do próximo ano letivo, 

como acontecia até 2013, a pausa de 30 minutos que integrava a 

componente letiva dos docentes voltará a integrá-la, sendo reposta a 

legalidade posta em causa pelo governo anterior. A conta deverá, por isso, 

passar a ser de 22,5 vezes 60 minutos, reduzindo-se em 150 minutos 

semanais. Continua a haver uma diferença mas que se esbate ligeiramente. 

Também não se percebe a referência a uma dispensa total da componente 

letiva durante 2 anos que, nos ciclos que se organizam em regime de 

pluridocência, terá lugar aos 25 anos de serviço. Esse é um erro que consta 

do quadro-síntese elaborado no âmbito do relato elaborado sobre esta 

Petição, que deverá ser corrigido. 

Face à Petição apresentada e ao que antes se expôs, a FENPROF 

considera que há uma base séria de reclamação – o tremendo desgaste que 

se abate sobre a profissão docente e que, para muitos colegas, começa a 

tornar-se insuportável – e uma situação de desigualdade relativa, ainda que 

não possa ser analisada numa só perspetiva, mesmo que se compreenda que 

cada um procure defender a sua. É neste quadro complexo que a FENPROF 

defende que: 

- O horário letivo dos docentes em regime de monodocência deverá ter a 

duração de 22 horas; 



 

 

F-159/2017 

 
 

Rua Fialho de Almeida, nº 3 – 1070-128 LISBOA – Telef. 213819190; Fax. 213819198; E.mail: fenprof@fenprof.pt 
www.fenprof.pt 

4 

- Todos os docentes deverão ter reduções de componente letiva por tempo 

de serviço e idade; 

- Essas reduções deverão voltar a ser convertidas em horas da 

componente individual de trabalho dos professores; 

- No caso atual, relativamente às 5 horas de redução, aos 60 anos, para 

os docentes que lecionam em regime de monodocência, elas deverão ser 

integralmente convertidas em horas de componente individual de trabalho, 

recusando-se afirmações e tentativas de alguns diretores no sentido de 

atribuírem tarefas aos docentes que continuam a ser letivas ou outras que 

não correspondem a funções docentes, como, por exemplo, atividade em 

refeitórios; 

- O Ministério da Educação deverá definir, sem equívocos, os conteúdos 

das componentes letiva e não letiva, distinguindo, nesta, o que deverá estar 

integrado na componente de estabelecimento. Toda a atividade que é 

diretamente desenvolvida com alunos deverá passar a integrar a 

componente letiva; 

- Os professores que o desejem, independentemente do setor de educação 

ou ensino em que exercem atividade, deverão ter acesso a um regime de 

aposentação antecipada a partir do momento em que completem 30 anos de 

serviço. 

Como a FENPROF já afirmou, em parecer emitido a propósito de Petição 

semelhante promovida pelo mesmo cidadão, a luta por um regime especial 

de aposentação terá melhores condições de eficácia se juntar todos os 

professores, em vez de os dividir. É nesse contexto global que a FENPROF 

está em condições de iniciar a discussão em torno das condições internas da 

profissão que justificam, como acontece com outros grupos profissionais, 

aquele regime especial de aposentação. Para o plano imediato, com 

concretização em 2018, devendo merecer a devida previsão orçamental, a 

FENPROF reitera a aprovação e aplicação de um regime de aposentação 

especial que abranja todos os docentes. Fixado que esteja esse regime geral, 

deverá ter lugar a análise das diversas situações que persistem, incluindo o 

regime de docência, com vista à eventual existência de futuros regimes 

excecionais. 

 

Lisboa, 21 de julho de 2017 

  

O Secretariado Nacional da FENPROF 
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