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FENEI 

 

FEDERAÇÃO NACIONAL DO ENSINO E INVESTIGAÇÃO 

 

Assembleia da República - Petição n.º 66/XIII/1.ª 

Atentos os argumentos invocados pelos peticionários, a FENEI concorda 
com os mesmos no que concerne à “disparidade que se verifica entre o 
horário semanal de trabalho dos docentes da Educação Pré-Escolar (EPE) e 
do 1º Ciclo do Ensino Básico relativamente aos restantes” 
De facto a estes docentes compete cumprir 25 horas letivas (1500 
minutos) semanais enquanto que aos dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e 
do ensino secundário são atribuídas 22 horas (1100 minutos segundo 
prevê o nº1 do artigo 6º do Despacho normativo nº10-A/2015) e as 
reduções da componente letiva, nos termos do artigo 79º do Estatuto da 
Carreira Docente (ECD), são diferentes para a EPE e 1º Ciclo e restantes 
ciclos e secundário situação manifestamente não justificada com o fim da 
monodocência e introdução do inglês no 1º ciclo com 22 horas letivas para 
os respetivos docentes. Trata-se de uma discriminação inaceitável, não se 
percebendo o porquê das 25 horas para quem leciona português, 
matemática, estudo do meio e restantes áreas curriculares e 22 horas 
para o inglês, sempre no âmbito do 1º ciclo. 
Considera então a FENEI que” A igualdade de condições de trabalho entre 
todos os docentes, nomeadamente quanto à duração semanal de trabalho 
e às reduções da componente letiva… é uma causa de elementar justiça”. 
Nesse sentido esse deve ser o ponto prévio deste processo que passa pela 
alteração da componente letiva da EPE/ 1º ciclo para as 22 horas semanais 
(1100 minutos como acima referido) e pelas correspondentes reduções 
previstas no artigo 79º do ECD o que implicará a consequente alteração ao 
normativo que regula o referido ECD (artigo 77º). 
Simultaneamente deve proceder-se à alteração das condições de 
aposentação do pessoal docente pelas razões já suficientemente 
explicitadas inerentes ao desgaste próprio do exercício da sua função. 
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A FENEI defende a criação de um regime de aposentação com 36 anos de 
serviço, embora admita um período transitório de 40 anos de serviço, 
independentemente da idade, salvaguardando ainda as situações dos 
educadores de infância e dos professores do 1º ciclo do ensino básico que 
não beneficiaram das reduções do artigo 79º do ECD onde se incluirão 
certamente os subscritores da vertente petição. 

 

Com os nossos respeitosos cumprimentos. 

O Presidente da Direção da FENEI, 

 

 

 
 

(João Rios) 
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