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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A atividade Organização do Ano Letivo (OAL) integra o Plano de Atividades de 2020 da Inspeção-
Geral da Educação e Ciência (IGEC) e teve como principais finalidades verificar a conformidade 
legal do funcionamento das escolas1, identificar fatores condicionantes da sua eficiência e 
eficácia, considerando os meios disponíveis e o serviço prestado, promovendo uma educação 
inclusiva e a melhoria das práticas de gestão. 

A Intervenção OAL foi realizada em 97 escolas públicas (130 em 2019-2020 e 173 no ano anterior). 
Nos últimos anos, centrou-se na verificação da conformidade legal do processo de admissão das 
crianças e dos alunos, considerando as prioridades de matrícula/renovação de matrícula 
estabelecidas nos normativos, da organização dos horários, das matrizes curriculares e da 
distribuição do serviço docente, bem como das condições que garantem a inclusão. Os 
constrangimentos decorrentes da pandemia da doença COVID-19 e a incerteza quanto à sua 
evolução e impacto no desenvolvimento do ano letivo de 2020-2021 determinaram ajustamentos 
no seu foco, priorizando o cumprimento dos deveres de matrícula e frequência da escolaridade 
obrigatória, bem como o reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade, através 
de respostas escolares específicas que mitiguem as desigualdades e assegurem o direito de todos 
à educação. Os dados recolhidos foram objeto de tratamento e de uma análise global no Capítulo 
4 do presente relatório. 

A atividade foi objeto de avaliação pelas escolas e pelos inspetores, através da aplicação de 
questionários. A análise dos resultados evidencia uma apreciação globalmente muito positiva, quer 
quanto aos seus aspetos organizativos, quer quanto ao seu impacto, nomeadamente em termos de 
contributo para a melhoria das práticas de gestão.  

A abrangência da atividade OAL, desdobrando-se em múltiplas áreas de incidência e valorizando 
as condições de aprendizagem, em especial dos alunos em situação de maior vulnerabilidade, 
permitiu à IGEC assegurar, sustentadamente, a conformidade legal do funcionamento das escolas 
e identificar fatores condicionantes da sua eficiência e eficácia, tendo subjacente os princípios e 
as normas que salvaguardam a inclusão, enquanto garantia da qualidade na prestação do serviço 
educativo e da racionalidade na gestão dos recursos docentes. 

 

 

 

  

 
1 Por escola, deve entender-se agrupamento de escolas/escola não agrupada. 
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1.  INTRODUÇÃO 

As decisões relativas à organização do ano letivo concretizam um dos aspetos fundamentais da 
autonomia dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 
secundário, cabendo à IGEC uma atuação que atente no respeito pela lei e nas especificidades e 
opções de cada escola, priorizando o interesse das crianças/alunos, o direito a uma educação 
inclusiva e a equidade na gestão dos recursos humanos. 

A atividade OAL 2020-2021, prevista no Plano de Atividades da IGEC, no Programa II – Controlo, 
decorreu nas escolas da rede pública do continente e compreendeu a Intervenção OAL, a 
elaboração dos pareceres da IGEC sobre os pedidos de reforço do crédito horário das escolas e a 
emissão de pareceres no âmbito do tratamento de queixas relacionadas com a organização do ano 
letivo. 

A Intervenção OAL realizou-se durante o primeiro período letivo e assentou na verificação do 
cumprimento dos deveres de matrícula e de frequência da escolaridade obrigatória, da 
constituição de grupos/turmas, da organização dos horários e da distribuição de serviço docente, 
bem como na análise das decisões e dos procedimentos adotados pelas escolas relativos ao 
funcionamento das Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE). 

A Intervenção OAL visou os seguintes objetivos operacionais:  

 Promover uma escola que se mobiliza e organiza para proporcionar uma educação inclusiva, 
para todos e cada um, tendo como referencial da sua ação educativa o Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória;  

 Assegurar o controlo da legalidade na organização do ano letivo como garante da equidade 
no sistema educativo;  

 Analisar as decisões e os procedimentos desenvolvidos em sede de organização do ano 
letivo, no sentido de perceber se estão orientados para a promoção da melhoria das 
aprendizagens e do sucesso escolar;  

 Fomentar práticas que conduzam à racionalidade e à eficácia na organização e na gestão 
dos recursos humanos;  

 Identificar eventuais constrangimentos decorrentes da aplicação dos normativos em vigor, 
com vista a dar retorno à tutela e à elaboração de propostas de alteração; 

 Verificar as condições de funcionamento das UAARE, criadas e regulamentadas pela 
Portaria n.º 275/2019, de 27 de agosto. 

Os impactos da pandemia da COVID-19 no ano letivo de 2019-2020 e o risco de continuidade deste 
constrangimento ao normal desenrolar das atividades educativas e formativas, em 2020-2021, 
justificaram a prioridade dada à verificação do cumprimento dos deveres de matrícula e de 
frequência, bem como ao reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade nas 
escolas. 
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A elaboração dos pareceres da IGEC relativos aos pedidos de reforço do crédito horário decorreu 
ao longo do ano letivo no quadro das competências previstas no n.º 5 do artigo 9.º do Despacho 
Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho. 

No ano escolar de 2020-2021, num contexto difícil, fortemente marcado por perturbações e 
dificuldades das escolas na organização dos processos de ensino e aprendizagem e pelo incremento 
dos riscos de abandono escolar, a IGEC realizou intervenções focadas e estratégicas, por forma a 
contribuir para a melhoria da prestação do serviço educativo e a redução das desigualdades no 
acesso das crianças e dos alunos ao currículo e às aprendizagens, bem como garantir a eficiência 
e as boas práticas na gestão de recursos docentes. 

A atividade OAL, uma das mais abrangentes e complexas do Plano de Atividades, é desenvolvida 
pela IGEC há mais de 20 anos, tendo vindo a contribuir para a melhoria progressiva das 
organizações escolares e do trabalho dos respetivos órgãos de administração e gestão, o que é 
reconhecido pelos próprios, apresentando, ainda, elevados níveis de satisfação, tanto pelos 
interlocutores das escolas como pelos inspetores.  
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2.  METODOLOGIA DA ATIVIDADE 

Para apoiar a realizações das ações foram elaborados instrumentos de trabalho, designadamente 
o roteiro da atividade, o guião e o modelo de relatório de escola (projeto/ficha da atividade). O 
roteiro engloba os objetivos, as áreas de incidência, a metodologia e procedimentos, a 
calendarização e a principal legislação de referência. O guião orienta os inspetores na seleção dos 
dados a recolher e dá suporte ao respetivo registo, incluindo, também, as disposições legais 
aplicáveis a cada situação. 

Foram organizadas duas sessões de formação a distância, abertas a inspetores e técnicos 
superiores da IGEC, que envolveram um total de 134 participantes. Antes das intervenções nas 
escolas dinamizaram-se reuniões de trabalho regionais, de carácter essencialmente prático. 

Em cada uma das áreas territoriais da IGEC foram designados interlocutores, responsáveis pela 
execução da atividade de acordo com as orientações estabelecidas, de modo a assegurar a 
qualidade técnica da informação produzida. 

O relatório da atividade será disponibilizado na página eletrónica da IGEC, após homologação pelo 
Senhor Ministro da Educação. 

2.1 Intervenção OAL 

A seleção das escolas foi orientada, principalmente, pelos seguintes critérios: 

• Escolas que, no último triénio, não tenham sido intervencionadas no âmbito da Fase II da 
OAL (2017-2018) ou da Intervenção OAL; 

• Escolas identificadas em anteriores intervenções no âmbito das atividades OAL e Avaliação 
Pedagógica no Ensino Secundário ou em sede de queixas dirigidas à IGEC. 

A distribuição das escolas intervencionadas, pelas áreas territoriais da IGEC, foi a constante no 
quadro seguinte. 

QUADRO 1 – INTERVENÇÃO OAL 2020-2021 

NÚMERO DE ESCOLAS  

NORTE CENTRO SUL Total 

40 25 32 97 

 

Foi privilegiado o trabalho a distância com os diretores e a análise prévia, em gabinete, de dados 
recolhidos pela administração educativa, obtidos através da articulação e cooperação com a 
Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), a Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares (DGEstE), a Direção-Geral da Administração Educativa (DGAE) e a 
Direção-Geral da Educação (DGE). Foram também solicitados às escolas, antecipadamente, 
documentos previstos nos normativos ou organizados no âmbito das suas atividades correntes de 
planeamento, gestão e avaliação, constantes do quadro seguinte. 
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QUADRO 2 - DOCUMENTOS PREVISTOS NOS NORMATIVOS OU ORGANIZADOS 
NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES CORRENTES DE PLANEAMENTO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS 

• DOCUMENTOS SOLICITADOS ÀS ESCOLAS 

• Projeto Educativo 

• Regulamento Interno 

• Matrizes curriculares adotadas 

• Plano que prevê o protocolo e os mecanismos de ação necessários à implementação dos regimes 
presencial, misto ou não presencial previsto na alínea a) do n.º 18 da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho (RCM n.º 53-D/2020) 

• Plano de atuação especialmente dirigido ao desenvolvimento e consolidação dos conhecimentos, 
capacidades e atitudes cujo trabalho foi prejudicado no ano letivo de 2019-2020, previsto na alínea g) 
do n.º 20 da RCM n.º 53-D/2020 

• Plano de contingência previsto no documento ORIENTAÇÕES – Ano letivo 2020-2021, da 
DGEstE/DGE/DGS 

• Plano de ensino a distância, previsto no n.º 14 da RCM n.º 53-D/2020 

• Atas das reuniões do conselho pedagógico e do conselho geral de preparação do ano letivo de 2020-2021 

• Listas de crianças, alunos e formandos por grupo/turma 

• Listas de alunos dos 5.º e 7.º anos de escolaridade referentes ao ano letivo de 2020-2021, por turma, 
com a indicação do número de retidos e dos que beneficiaram de auxílios económicos da ação social 
escolar (escalões A e B) no ano letivo anterior 

• Mapas/extratos de faltas relativas ao presente ano letivo, por aluno/turma, do 5.º ano de escolaridade 

• Distribuição do crédito horário pelos docentes para as atividades do Desporto Escolar 
(Despacho n.º 7739/2020, de 6 de agosto) 

• Indicação da Componente Letiva (ICL) – Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) 

• Lista dos horários indicados para satisfação das necessidades temporárias e respetivas colocações 

• Movimentação de docentes, atualizada, disponível no SIGRHE - DGAE 

• Horários dos docentes e das turmas 

• Lista de abreviaturas, símbolos, siglas e acrónimos que constem nos horários das turmas e dos 
docentes, com a respetiva descodificação 

 

As escolas foram informadas, dez dias úteis antes da realização da ação, sobre os objetivos da 
Intervenção OAL e a data de início dos trabalhos, bem como dos documentos a serem enviados à 
IGEC, em suporte informático.  

Uma equipa de dois inspetores realizou a intervenção com a duração de cinco dias, três em 
trabalho a distância e dois na escola. O número de dias de intervenção poderia ser pontualmente 
ajustado em face do conhecimento existente sobre a realidade de cada escola. 

Os inspetores registaram as situações de incumprimento dos normativos e outros aspetos 
relevantes no projeto de ficha da atividade. Os incumprimentos não sanados durante a ação 
inspetiva foram objeto de recomendações tendo em vista a sua correção. O trabalho realizado em 
cada escola e as respetivas conclusões e recomendações foram apresentadas ao diretor no final 
da intervenção. 
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O projeto de ficha da atividade foi enviado à escola, para pronúncia, nos termos do Regulamento 
de Procedimentos de Inspeção da IGEC. Após a análise do contraditório, foi elaborada e remetida 
à escola a ficha da atividade, onde se incluíram recomendações caso ainda subsistissem situações 
de incumprimento por regularizar. As situações de incumprimento graves foram apresentadas 
superiormente, para decisão. Foi prevista a possibilidade de realização de intervenções 
sequenciais para verificar a implementação das recomendações formuladas pela IGEC. 

Os resultados da Intervenção OAL foram analisados e tratados globalmente, visando a elaboração 
do presente relatório. 

2.2 Elaboração de pareceres sobre os pedidos de reforço do crédito 
horário das escolas 

A elaboração dos pareceres da IGEC relativos aos pedidos de reforço do crédito horário, 
apresentados pelas escolas à DGE, ao longo do ano letivo, decorre das competências atribuídas 
pelo n.º 5 do artigo 9.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho. 

Foi estabelecida uma metodologia no roteiro da atividade OAL, onde foram definidas orientações 
sobre a informação a recolher e o trabalho a realizar, o qual incluía uma análise do pedido por 
dois inspetores, com a duração máxima de dois dias, podendo compreender, consoante os casos, 
uma visita à escola e/ou trabalho a distância. 

2.3 Emissão de pareceres no âmbito do tratamento de queixas 
relacionadas com a organização do ano letivo 

A emissão de pareceres sobre queixas relacionadas com a organização do ano letivo visa o apoio 
direto às tomadas de decisão do Senhor Inspetor-Geral. 

Os pareceres fundamentaram-se na análise dos factos denunciados e, sempre que necessário, na 
recolha de informação complementar nas escolas através da realização de averiguações, determinadas 
ao abrigo da alínea c) do artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de janeiro. 

3.  EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 

3.1 Intervenção OAL  

De acordo com o previsto na metodologia, as escolas enviaram a documentação solicitada às 
equipas multidisciplinares das áreas territoriais da IGEC, com cinco dias de antecedência 
relativamente ao início da ação. Além destes elementos, os inspetores tiveram acesso prévio a 
informação disponibilizada pela DGEEC e pela DGEstE, relativa a cada uma das escolas, sobre a 
distribuição do serviço docente efetuada, o crédito horário e os alunos matriculados, bem como 
sobre a constituição dos grupos/turmas e respetiva homologação.  
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A Intervenção OAL iniciou-se nas escolas a 12 de outubro e concluiu-se a 11 de dezembro de 2020, 
tendo as ações sido realizadas por equipas de dois inspetores, em regra, durante cinco dias. Em 
10 escolas a visita foi ajustada entre um mínimo de quatro e um máximo de seis dias, em função 
do grau de complexidade do trabalho. Em 87,6% dos casos, a componente do trabalho desenvolvida 
na escola foi assegurada, total ou parcialmente, pelos dois inspetores designados para a 
intervenção. 

Os projetos de ficha de atividade, antes do seu envio para as escolas, foram analisados pelos 
interlocutores, a quem coube, também, a apreciação das respostas em sede de audiência prévia 
e o seguimento do cumprimento das recomendações efetuadas após a expedição dos relatórios 
definitivos da atividade.  

As escolas e os inspetores foram convidados a responder a um questionário de avaliação da 
atividade, cujos resultados são apresentados no capítulo seguinte. 

Na Intervenção OAL participaram 66 inspetores: 31 da área territorial do norte (ATN), 13 da área 
territorial do centro (ATC) e 22 da área territorial do sul (ATS).  

3.2 Elaboração de pareceres sobre pedidos de reforço do crédito 
horário das escolas 

Ao longo do ano letivo foram solicitados à IGEC seis pareceres respeitantes a pedidos de reforço 
do crédito horário (10 em 2019-2020 e 16 no ano anterior), assim distribuídos: um relativo a escolas 
da ATN, um da ATC e quatro da ATS. 

Numa das situações não foi elaborado parecer uma vez que a escola desistiu do pedido durante a 
instrução do procedimento. Foram emitidos dois pareceres positivos, acolhendo total ou parcialmente 
o número de horas pretendidas, e três negativos, dado que as escolas ou já utilizavam os recursos 
docentes solicitados ou dispunham ainda de crédito suficiente para fazer face às necessidades. 

3.3 Emissão de pareceres no âmbito do tratamento de queixas 
relacionadas com a organização do ano letivo 

A elaboração de pareceres no âmbito do tratamento de queixas decorreu ao longo do ano letivo, 
sendo determinada, caso a caso, por despacho do Senhor Inspetor-Geral.  

Até à data da conclusão do presente relatório foram apreciadas sete queixas, relativas a igual 
número de escolas, cinco apresentadas por docentes, uma por um encarregado de educação e 
outra por uma organização sindical de professores. 

Os factos denunciados diziam respeito, sobretudo, a questões de distribuição do serviço, 
organização e cumprimento dos semanários-horários dos docentes e, ainda, ao acompanhamento 
e apoio prestados pela escola a alunos em isolamento profilático. 

Sobre estas queixas, foi decidida a realização de cinco averiguações e determinados dois 
arquivamentos, um dos quais com recomendação à escola para cumprimento dos normativos. 
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4.  RESULTADOS DA ATIVIDADE 

A partir do vasto conjunto de elementos recolhidos na Intervenção OAL 2020-2021, apresentam-
se seguidamente os principais resultados e apontam-se os aspetos de incumprimento dos 
normativos mais significativos, quer do ponto de vista do seu impacto potencial nas condições de 
aprendizagem das crianças/alunos e de trabalho dos professores, quer na perspetiva da 
conformidade legal, racionalidade e eficácia das soluções de gestão adotadas pelas escolas. Esta 
análise apoiou-se na informação recolhida através dos guiões e das fichas da atividade. 

Nas 97 escolas intervencionadas foram registadas 576 situações de incumprimento dos 
normativos2, o que equivale a uma média de seis por escola. Os diretores asseguraram a correção 
de 14,1% destas situações no decorrer das ações inspetivas e de mais 45,8% na fase de audiência 
prévia. Em 17,2% das situações identificadas foi recomendado o cumprimento da lei no próximo 
ano letivo, nomeadamente quando a alteração das decisões, atendendo ao momento do ano letivo, 
causaria transtornos ao funcionamento da escola ou, ponderando os valores em causa, tal se 
considerou mais adequado. Todas as recomendações formuladas para o presente ano letivo foram 
cumpridas. 

Os valores percentuais indicados nos números seguintes do presente capítulo não têm em conta as 
situações de incumprimento corrigidas durante as ações inspetivas. Embora a amostra de escolas 
intervencionadas não seja representativa, optou-se, sempre que possível, por indicar o(s) valor(es) 
homólogo(s) do(s) ano(s) letivo(s) anterior(es).  

4.1 Matrícula e frequência 

O Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto, regula o regime de matrícula e de frequência no 
âmbito da escolaridade obrigatória e o Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, alterado e 
republicado pelo Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril, define os procedimentos de 
matrícula e respetiva renovação das crianças da educação pré-escolar e dos alunos nos ensinos 
básico e secundário e as normas a observar na sua distribuição pelos estabelecimentos de educação 
e de ensino. Este quadro legal é complementado nalguns aspetos específicos por outros diplomas, 
designadamente o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, e o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 
de abril, que introduziu um regime excecional relativo a matrículas e renovação de matrículas no 
ano escolar de 2020-2021, na sequência da situação pandémica criada pela doença COVID-19. É 
de destacar, também, os princípios e finalidades que orientam o exercício da autonomia, 
administração e gestão das escolas, respeitantes à prevenção do abandono e da exclusão social e 
escolar, definidos no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 
137/2012, de 2 julho, bem como as obrigações de controlo dos deveres de matrícula, frequência 
e assiduidade dos alunos que emanam da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro (Estatuto do Aluno e 
Ética Escolar), designadamente dos seus artigos 17.º, 18.º e 44.º. 
Um dos aspetos fundamentais deste ordenamento jurídico, identificado como uma possível 
fragilidade na atual conjuntura e fortemente potenciador de desigualdades, respeita ao dever de 
frequência do regime de escolaridade obrigatória pelos alunos com idades compreendidas entre 

 
2 Para este efeito, considera-se como um incumprimento dos normativos o conjunto de situações que configuram a 
violação das mesmas disposições legais e foram registadas e numeradas conjuntamente na ficha da atividade. 
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os seis e os 18 anos, do qual emana o dever de matrícula, por parte dos respetivos encarregados 
de educação, numa escola da rede pública, da rede particular e cooperativa ou numa instituição 
de educação e formação, reconhecidas pelas entidades competentes - Decreto-Lei n.º 75/2008, 
de 22 de abril, na redação atual, artigo 6.º. 

Considerando a impraticabilidade de escrutinar o universo dos alunos de cada uma das escolas 
intervencionadas, escolheu-se como foco da análise aqueles que frequentaram a Escola no 4.º ano 
de escolaridade em 2019-2020 e os que nela ingressaram no ano seguinte, no 5.º ano, provenientes 
de outras unidades orgânicas, o que abrangeu a verificação de registos relativos a mais de nove 
mil alunos. 

Os resultados mostram que em 7,6% das escolas intervencionadas com o 1.º CEB e em 11,3% das 
escolas com o 2.º CEB, existia um total de 37 alunos do 4.º ano de escolaridade e de 184 alunos 
do 5.º ano que não frequentavam as atividades letivas3, sem que existisse fundamento válido para 
tal. À data da realização das ações, duas destas escolas não tinham desenvolvido as medidas 
previstas no n.º 3 do artigo 17.º e no n.º 3 e n.º 5 do artigo 18.º do Estatuto do Aluno e Ética 
Escolar, visando assegurar o cumprimento dos deveres de frequência e assiduidade dos referidos 
alunos. Numa das situações, a renovação de matrícula dos dois alunos identificados foi 
concretizada após a ação inspetiva. Na outra, procedeu-se à comunicação dos elementos 
recolhidos à DGEstE, no sentido de ser assegurado o regresso dos alunos referenciados à escola, e 
à instauração de um inquérito visando apurar os factos e eventuais responsabilidades. 

Independentemente da observância, pelas escolas, das normas legais relativas ao cumprimento da 
escolaridade obrigatória e ao regime de matrícula, frequência e assiduidade dos alunos, o conjunto 
de situações identificadas justifica, pelo impacto previsível no percurso escolar e na vida futura 
dos alunos, a máxima atenção dos responsáveis escolares no sentido, não só de assegurar a sua 
rápida reintegração na escola, como de prevenir que todos se encontram matriculados e 
frequentam, com assiduidade, um estabelecimento de educação e ensino.  

4.2 Constituição de turmas  

A constituição de turmas dos ensinos básico e secundário é regida pelo Despacho Normativo n.º 
10-A/2018, de 19 de junho, alterado pelo Despacho Normativo n.º 16/2019, de 4 de junho. 
Compete às escolas a tomada de decisões, informadas pelo primado dos critérios de natureza 
pedagógica, que potenciem a promoção do sucesso escolar e da equidade social, criando condições 
para a concretização da igualdade de oportunidades para todos os alunos. Atendendo à diversidade 
cultural existente nas escolas e às políticas ativas de inclusão, importa ter presente, ainda, o 
regime jurídico da prevenção, da proibição e do combate à discriminação, em razão da origem 
racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem, aprovado pela Lei n.º 
93/2017, de 23 de agosto. 

4.2.1 Critérios de constituição de turmas 

Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Despacho Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de junho, e 
respetivas alterações, na constituição dos grupos da educação pré-escolar e das turmas dos ensinos 
básico e secundário devem prevalecer critérios de natureza pedagógica, definidos no projeto 

 
3 Foram considerados os alunos que, aquando da realização das inspeções, não compareciam a todas as atividades letivas 
há, pelo menos, duas semanas consecutivas. 
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educativo e no regulamento interno da escola. O cumprimento da lei, relativamente a este aspeto, 
foi verificado no que concerne ao regulamento interno, considerando o contributo determinante 
deste instrumento de autonomia para o acesso da comunidade educativa a informação 
estruturante sobre o funcionamento da escola e a transparência da sua gestão, bem como o 
objetivo expresso no programa do atual Governo Constitucional de continuar a renovar o programa 
SIMPLEX. 

Verificou-se que 96,9% das escolas intervencionadas definiram critérios de constituição de 
grupos/turmas (93,1% em 2019-2020 e 93,6% no ano anterior) e, destas, somente 8,5% não tiveram 
em conta todos os níveis e ciclos de educação e ensino (12,4% em 2019-2020 e 12,2% no ano 
anterior). Contudo, 28,7% das escolas (31,3% em 2019-2020) ainda não integraram os respetivos 
critérios no regulamento interno. 

O artigo 2.º do Despacho Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de junho, determina ainda, no n.º 2, que 
na constituição das turmas é respeitada a heterogeneidade das crianças e jovens, podendo, no 
entanto, o diretor, após ouvir o conselho pedagógico, atender a outros critérios que sejam 
determinantes para a promoção do sucesso e para a redução do abandono. Por seu lado, o 
aproveitamento escolar dos alunos e a condição económica das famílias são apontados na 
literatura como dos mais importantes fatores de sucesso. 

Tendo em vista perceber qual a importância atribuída pelas escolas a estas características no 
processo de constituição de turmas nos anos iniciais dos 2.º e 3.º CEB, foram recolhidos elementos 
sobre a progressão/retenção dos alunos e a atribuição de auxílios económicos da ação social 
escolar no ano letivo anterior. A análise dos dados mostra que 37,6% das escolas intervencionadas 
tiveram em conta, na constituição das turmas dos 5.º e 7.º anos de escolaridade, a 
heterogeneidade dos alunos relativa a estas duas variáveis (43,8% em 2019-2020 e 49,2% no ano 
anterior)4. A progressão/retenção, à semelhança dos dois últimos anos, continua a ser valorizada 
por mais escolas (92,9% contra 42,9%)5. 

No âmbito da participação da IGEC nos objetivos da Estratégia Nacional de Integração das 
Comunidades Ciganas, aprovada no final de novembro de 2018, foram incluídas na amostra da 
Intervenção OAL 15 escolas que, de acordo com os dados da DGEEC, eram frequentadas por mais 
de 50 alunos de comunidades ciganas. Em 46,7% destas escolas (84,6% no ano anterior) constatou-
se que não foram definidos critérios de integração destes alunos nas turmas dos ensinos básico e 
secundário e que em 53,3% não era respeitada a heterogeneidade dos alunos nas turmas dos 2.º e 
3.º CEB, considerando a sua pertença a estas comunidades6 (69,2% no ano anterior). A não 
observância da heterogeneidade referida é justificada pelos diretores por fatores como a condição 
de turma única no ano de escolaridade, no estabelecimento de ensino, a língua estrangeira II e a 
disciplina de Complemento à Educação Artística escolhidas pelos alunos e, mais frequentemente, 
a opção da escola pela continuidade pedagógica das turmas entre os ciclos de ensino. Numa das 
escolas, os elementos recolhidos fundamentaram a realização de averiguações visando apurar o 

 
4 Considerou-se que a heterogeneidade não foi respeitada quando se constataram diferenças entre turmas, do mesmo 
ano de escolaridade, iguais ou superiores a 25% entre o valor máximo e o valor mínimo da percentagem de alunos por 
turma que beneficiaram de auxílios económicos da ação social escolar e/ou ficaram retidos no ano letivo de 2019-2020. 
5 Ano letivo de 2018-2019: 88,1% contra 50%; ano letivo de 2019-2020: 88,4% contra 48,4%. 
6 Considerou-se que a heterogeneidade não foi respeitada quando se constataram diferenças entre turmas, do mesmo 
ano de escolaridade, iguais ou superiores a 25% entre o valor máximo e o valor mínimo da percentagem de alunos de 
comunidades ciganas por turma. 
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cumprimento do disposto na Lei n.º 93/2017, de 23 de agosto, que se concluíram com despacho 
de arquivamento e recomendações ao diretor. 

4.2.2 Dimensão das turmas  

O Despacho Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de junho, e respetivas alterações, concretiza mais 
um passo no objetivo da redução do número de alunos por turma prosseguido no Programa do XXII 
Governo Constitucional. Este regime legal prevê um número variável de crianças/alunos, por 
grupo/turma, dependendo essencialmente do nível de educação e ensino ou curso, da escola 
pertencer ou não a um território educativo de intervenção prioritária e da necessidade de 
integração de crianças/alunos em grupo/turma reduzida. Neste último caso, os grupos/turmas 
devem ser constituídos por 20 crianças/alunos, ou 24 nos cursos científico-humanísticos do ensino 
secundário, não podendo conter mais de duas crianças/alunos nestas condições. Na educação pré-
escolar e no ensino básico, a redução de grupos/turmas está ainda sujeita ao acompanhamento e 
permanência destas crianças/alunos no grupo/turma em pelo menos 60% do tempo curricular. A 
progressiva redução do número de alunos por turma concluir-se-á no ano letivo de 2021-2022, de 
acordo com a produção de efeitos prevista no artigo 11.º do supracitado Despacho Normativo. 

Em 2020-2021, as escolas intervencionadas eram frequentadas por 140358 crianças da educação 
pré-escolar e alunos/formandos dos ensinos básico e secundário, distribuídos por 6764 
grupos/turmas. 

QUADRO 3 – DISTRIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS E ALUNOS POR GRUPOS, TURMAS E CURSOS 

NÍVEIS E CICLOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO N.º DE 
CRIANÇAS/ALUNOS 

N.º DE 
GRUPOS/TURMAS 

GRUPOS/TURMAS RTP* 
N.º % 

Educação pré-escolar 14694 745 137 18,4 

Ensino Básico 

1.º CEB Geral 34539 1792 926 51,7 

2.º CEB Geral 19333 919 608 66,2 

3.º CEB Geral 33139 1558 963 61,8 

Outras ofertas 1695 107 17 15,9 

Ensino 
Secundário 

Cursos Científico-Humanísticos 25738 1105 141 12,8 

Cursos Profissionais 9396 457 194 42,5 

Outras ofertas 1824 81 0 0,0 

Totais 140358 6764 2986 44,2 

* Grupos e turmas com crianças/alunos cujos relatórios técnico-pedagógicos identificam a necessidade de integração em grupo/turma reduzida. 
 

Dos dados apresentados no Quadro 3, ressalta a elevada percentagem de turmas dos 1.º, 2.º e 3.º 
CEB geral com alunos cujos relatórios técnico-pedagógicos (RTP)7 identificam a 
necessidade de integração em grupo/turma reduzida, facto que tem sido 
observado reiteradamente nos anos anteriores8. 

 
7 Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de 
setembro, o relatório técnico-pedagógico é o documento que fundamenta a mobilização de medidas seletivas e ou 
adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão. 
8 1.º CEB: 2018-2019 – 50,7%, 2019-2020 – 51,8%; 2.º CEB: 2018-2019 – 66,3%, 2019-2020 – 65,3%; 3.º CEB: 2018-2019 – 
59,4%, 2019-2020 – 58,3%. 
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No 5.º ano de escolaridade, no qual se focou a verificação do cumprimento das disposições legais 
relativas à constituição das turmas, constatou-se que 29,2% das turmas não se encontravam dentro 
do intervalo estabelecido pelo normativo (mínimo de 20 e máximo de 28 alunos), sendo que a 
quase totalidade era constituída por 19 ou menos alunos (96,2%) e estava autorizada pela DGEstE. 

Um outro aspeto a sublinhar respeita às turmas com alunos cujo RTP identifica a necessidade de 
integração em turma reduzida, com mais de 20 alunos, mais de dois cujo RTP identifica a 
necessidade de integração em turma reduzida, ou mais de 20 alunos e mais de dois nestas 
condições. Embora o legislador estabeleça o caráter excecional destas turmas, nos ensinos básico 
e secundário, e condicione a sua constituição à aprovação do conselho pedagógico, verificou-se 
que 30,8% das turmas do 5.º ano das escolas intervencionadas apresentavam estas características. 
A percentagem significativa de turmas assim constituídas, algumas das quais sem aprovação do 
conselho pedagógico (15,9%), tem sido igualmente observada em anos anteriores em todos os 
níveis de ensino. Este facto, mais do que uma ponderação casuística dos órgãos e estruturas 
pedagógicas das reais necessidades destes alunos, revela a existência de dificuldades na sua 
integração no conjunto das turmas de cada escola, mas poderia, nalguns casos, ser evitado 
aquando das matrículas com uma diferente distribuição dos alunos pelos estabelecimentos de 
ensino que integram cada um dos agrupamentos de escolas. 

4.3 Regime de funcionamento/horários da escola e das turmas 

O regime de funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 
secundário encontra-se definido, designadamente no Despacho Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de 
julho, alterado pelo Despacho Normativo n.º 16/2019, de 4 de junho (período de funcionamento 
das escolas no âmbito da escolaridade obrigatória), no Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 
de julho (normas relativas à elaboração dos horários dos alunos) e na Portaria n.º 644-A/2015, de 
24 de agosto (período de funcionamento dos estabelecimentos da educação pré-escolar e do 1.º 
CEB). 

A emergência da pandemia da doença COVID-19 obrigou à definição de medidas excecionais e 
temporárias para a organização e funcionamento das escolas no ano letivo de 2020-2021, que 
garantissem a retoma das atividades educativas e formativas, letivas e não letivas, em condições 
de segurança para toda a comunidade educativa, aprovadas pela RCM n.º 53-D/2020. Estas 
medidas incluem, entre outras, a possibilidade de adoção de diferentes regimes do processo de 
ensino e aprendizagem, mediante a verificação de determinadas condições, e o funcionamento 
das turmas em turnos de meio dia. 

4.3.1 Regimes do processo de ensino e aprendizagem 

Nos termos dos n.os 6 e 7 da RCM n.º 53-D/2020, as escolas podem adotar, com caráter excecional 
e temporário, os regimes do processo de ensino e aprendizagem misto e não presencial. Estas 
decisões, decorrentes da identificação de casos de doença COVID-19 em meio escolar, podem 
abranger somente uma parte dos alunos e implicam uma autorização da DGEstE. Exigem, ainda, a 
elaboração de um plano de escola que preveja o protocolo e os mecanismos de ação necessários 
à implementação de cada um dos regimes e a eventual necessidade de transição entre os mesmos 
durante o ano letivo. 
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À data das ações inspetivas, encontravam-se a funcionar em regime não presencial 1,5% dos 
grupos/turmas, envolvendo 37,1% das escolas intervencionadas. Em 19,4% destas situações, não 
foi solicitada autorização à DGEstE para a transição do respetivo regime do processo de ensino e 
aprendizagem. 

Todas as escolas intervencionadas elaboraram um plano prevendo o protocolo e os mecanismos de 
ação necessários à implementação de cada um dos regimes e a eventual necessidade de transição 
entre os mesmos durante o ano letivo. No entanto, algumas, com turmas em regime não 
presencial, ainda não tinham definido as regras de registo de assiduidade dos alunos (13,9%), o 
que fragilizou o acompanhamento e controlo da participação dos mesmos nas atividades propostas 
pelos professores, bem como a articulação com os encarregados de educação, particularmente 
crítica quando a realização das aprendizagens está fortemente dependente do ensino a distância. 

4.3.2 Horários de funcionamento da escola e das turmas 

A RCM n.º 53-D/2020, no n.º 8 e na alínea b) do n.º 10, introduz a possibilidade de alargar os 
horários de funcionamento dos estabelecimentos de educação e de ensino e de organizar os 
horários das turmas em turnos de meio dia, de modo a conciliar o desenvolvimento das atividades 
educativas e formativas com as orientações das autoridades de saúde. 

Na grande maioria das escolas intervencionadas (75,9%) foi possível alargar o horário de 
funcionamento e, em 9,3%, os horários das turmas dos 2.º e 3.º CEB e do ensino secundário foram 
organizados em turnos de meio dia. Constrangimentos vários, ligados sobretudo aos transportes 
escolares, inviabilizaram a concretização destas medidas em mais escolas. 

4.3.3 Definição e aplicação de critérios de elaboração de horários dos alunos 

Nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, compete 
ao conselho pedagógico definir os critérios gerais a que obedece a elaboração dos horários dos 
alunos. Por sua vez, a alínea c) do n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, determina que cabe aos diretores 
superintender na elaboração dos horários. 

Observou-se que 97,9% das escolas intervencionadas definiram critérios de elaboração de horários 
(97,7% no ano anterior) e apenas 2,1% não o fizeram relativamente a todos os ciclos e níveis de 
ensino que ministravam (3,1% no ano anterior). Por outro lado, somente 49,5% das escolas 
contemplaram nos seus critérios todos os aspetos exigidos pelo normativo (56,3% no ano anterior). 
O grau de cumprimento destas orientações foi verificado nos horários das turmas do 2.º CEB geral. 
Constatou-se que 20% das escolas intervencionadas não respeitaram integralmente os critérios 
definidos, afetando os horários de 13,7% das turmas. Este disfuncionamento no exercício da 
autonomia das escolas está associado frequentemente à definição de critérios fechados, que não 
preveem exceções, e à insuficiente monitorização interna do cumprimento dos mesmos, aquando 
da elaboração dos horários. 

Um outro aspeto relativo à organização dos horários dos alunos que tem sido controlado 
regularmente no âmbito da atividade OAL, diz respeito ao intervalo entre o final do período 
definido para almoço no horário da turma e o início das aulas de Educação Física, o qual deverá 
ser de, pelo menos, uma hora - n.º 5 do artigo 8.º do Despacho Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de 
junho, e respetivas alterações. No ano letivo de 2020-2021, a verificação foi realizada no 2.º CEB 
geral, tendo-se constatado que em 5% das escolas intervencionadas e em 0,8% dos horários das 
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turmas não era cumprido o normativo legal. Estas situações, apesar das dificuldades acrescidas na 
organização dos horários dos alunos, decorrentes das medidas de afastamento social, foram 
maioritariamente corrigidas no decurso das intervenções inspetivas ou na fase de audiência prévia.  

4.4 Promoção do sucesso educativo  

O Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 116/2019, 
de 13 de setembro, e o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, consagram uma visão de escola 
inclusiva, com mais autonomia para um desenvolvimento curricular adequado aos contextos 
específicos e às necessidades dos alunos, como forma de garantir, a todos, o direito à 
aprendizagem e ao sucesso educativo, facilitadores da sua plena inclusão social. A implementação 
destes diplomas legais implica a capacidade da escola para identificar, para cada criança ou aluno, 
a necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão e para mobilizar as estratégias 
e os recursos específicos necessários para as concretizar. É fundamental, também, a existência na 
escola de estruturas de apoio ao desenvolvimento deste processo.  

O impacto da pandemia da COVID-19 na realização das aprendizagens das crianças e alunos no ano 
letivo de 2019-2020, bem como a incerteza sobre as condições de desenvolvimento do ano letivo 
de 2020-2021, tornou imperativo o estabelecimento de medidas excecionais de organização e 
funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, 
que assegurem a retoma das atividades escolares em condições de segurança para toda a 
comunidade educativa e o reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade, através 
de respostas específicas que mitiguem as desigualdades, com vista a que todos os alunos alcancem 
as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Neste enquadramento, a atividade Organização do Ano Letivo não poderia deixar de acompanhar 
e verificar, também, a concretização pelas escolas das principais medidas pedagógicas e 
organizacionais definidas pela tutela, designadamente na RCM n.º 53-D/2020. 

4.4.1 Recursos organizacionais específicos de apoio à aprendizagem e à inclusão 

As escolas intervencionadas estabeleceram as estruturas de apoio à educação inclusiva previstas 
nos artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, designadamente, o centro de 
apoio à aprendizagem e, com uma única exceção, a equipa multidisciplinar de apoio à educação 
inclusiva. Na sua maioria (84,5%), criaram ou reforçaram, também, as equipas de educação para 
a saúde a que se refere o n.º 2 do artigo 7.º da Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de abril, responsáveis 
por elaborar e coordenar os respetivos planos de saúde e a promoção de sessões de 
informação/sensibilização para toda a comunidade escolar. 

Todas as escolas intervencionadas elaboraram e atualizaram o Plano de Contingência para a 
COVID-19, antes do início do ano letivo, previsto na Orientação n.º 006/2020 da DGS.  

4.4.2 Reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e da equidade 

A recuperação e a consolidação das aprendizagens dos alunos no ano letivo de 2020-2021, na 
sequência das perturbações ocorridas no desenvolvimento do ano anterior, constituiu um dos 
objetivos fundamentais do Governo com a publicação da RCM n.º 53-D/2020. Este diploma reforçou 
os recursos docentes das escolas e estabeleceu um conjunto de medidas pedagógicas, procurando, 
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em especial, atenuar barreiras às aprendizagens dos alunos mais vulneráveis e prevenir o abandono 
escolar. De entre estas medidas, destacam-se: 

• a definição, pela escola, de um plano de atuação especialmente dirigido ao desenvolvimento 
e consolidação dos conhecimentos, capacidades e atitudes – n.º 20, alínea g); 

• a fixação de um período de cinco semanas, a partir do início do ano letivo, destinado à 
recuperação e consolidação das aprendizagens - n.º 20, alínea e); 

• o alargamento do âmbito do apoio tutorial específico - n.º 20, alínea j); 

• a criação de um programa de mentoria - n.º 20, alínea o); 

• as medidas aplicáveis nas situações em que ocorre a necessidade de transição para os 
regimes de funcionamento misto ou não presencial - n.os 5 e 13 a 18.  

A generalidade das escolas intervencionadas (94,8%) destinou as primeiras cinco semanas de aulas 
à recuperação e consolidação das aprendizagens, identificadas em função do trabalho realizado 
com cada aluno no ano letivo 2019-2020, tal como previsto nos seus planos de atuação. Mesmo nas 
situações em que não foi elaborado este plano (3,1% das escolas), os conselhos pedagógicos 
discutiram as respetivas medidas e estratégias de apoio. 

O apoio tutorial específico constitui uma medida de combate ao abandono e ao insucesso 
escolares, prevista no artigo 12.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, destinada 
aos alunos dos 2.º e 3.º CEB que ao longo do seu percurso escolar acumulam duas ou mais 
retenções. No ano letivo de 2020-2021, foi alargado aos alunos dos 2.º e 3.º CEB e do ensino 
secundário que não transitaram no ano anterior. Esta alteração, introduzida pela RCM n.º 
53-D/2020, permitiu um acréscimo de 67,4% no número de alunos das escolas intervencionadas 
em condições de beneficiarem da medida. Verificou-se, no entanto, que apenas 59,7% dos 3013 
alunos elegíveis usufruíam da mesma e que uma percentagem significativa das escolas (36,6%) não 
implementou esta modalidade de apoio, o que se poderá explicar, em parte, pelo facto de muitas 
(55,7%) desenvolverem outras modalidades de tutoria. Foram mobilizadas 774 horas de crédito e 
constituídos 199 grupos de apoio tutorial específico, dos quais 15,1% apresentavam um número de 
alunos diferente de dez sem a autorização prevista nos n.os 7 e 8 do citado artigo 12.º (21,5% no 
ano anterior).  

Uma outra medida introduzida pela RCM n.º 53-D/2020 respeita à criação nas escolas de um 
programa de mentoria, tendo em vista estimular o relacionamento interpessoal e a cooperação 
entre os alunos. À data das intervenções inspetivas, 22,7% das escolas não tinham criado este 
programa, 58,8% estavam a desenvolvê-lo, mas ainda sem terem identificado os respetivos alunos, 
e as restantes criaram o programa, o qual envolvia, nos três ciclos do ensino básico e no ensino 
secundário, um total de 849 mentores e 1176 mentorandos. Foram visíveis dificuldades e dúvidas 
das escolas sobre a implementação desta medida, ligadas à especial complexidade da organização 
do ano letivo no contexto da pandemia da doença COVID-19 e à falta de experiência e formação 
dos professores neste âmbito. Após as intervenções da IGEC, todas as escolas deram início aos 
respetivos programas. 

4.4.3 Atividades educativas e formativas em regime não presencial 

Uma das políticas fundamentais do Governo no sentido da mitigação das desigualdades geradas 
pela suspensão das atividades educativas e formativas nas escolas consistiu em determinar que as 
atividades e os apoios a realizar no âmbito dos regimes misto e não presencial são efetuadas no 



 

21 

próprio estabelecimento de educação ou ensino para as crianças/alunos que apresentam maiores 
vulnerabilidades - alíneas a) a c) do n.º 17 da RCM n.º 53-D/2020. 

À data das ações inspetivas, 37,1% das escolas intervencionadas tinham pelo menos um 
grupo/turma a funcionar em regime não presencial, em consequência das decisões de isolamento 
profilático das autoridades de saúde locais. Nestes grupos/turmas estavam identificados 498 
alunos beneficiários da ação social escolar cujas atividades deveriam realizar-se na própria escola, 
mas a sua maioria (60,6%) não usufruía da medida. De igual modo, num número residual de 
situações, constatou-se a existência de alunos em risco ou perigo sinalizados pelas comissões de 
proteção de crianças e jovens e de alunos para os quais a escola considerou ineficaz o regime não 
presencial, bem como alunos para quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais que não 
beneficiaram das respetivas atividades e apoios na própria escola. Estas situações foram 
encaminhadas para a DGEstE para conhecimento e intervenção julgada necessária. 

Entre os fatores que poderão ter contribuído para a falta de concretização mais efetiva do previsto 
na RCM n.º 53-D/2020, nos casos de transição para o regime do processo de ensino e aprendizagem 
não presencial, poderá ter estado a interpretação das escolas que as decisões das autoridades de 
saúde prevaleciam sobre o normativo, bem como a aparente desvalorização pelos diretores dos 
impactos pedagógicos da suspensão das respetivas atividades e apoios presenciais em face do 
período em que os alunos deixariam de frequentar a escola (até 14 dias).  

Os apoios aos alunos que frequentavam o centro de apoio à aprendizagem, na valência de unidade 
especializada e às crianças integradas no Sistema Nacional de Intervenção Precoce, bem como os 
apoios prestados por técnicos aos alunos para os quais foram mobilizadas medidas adicionais e as 
respostas especializadas das escolas de referência no domínio da visão e da educação bilingue 
foram assegurados presencialmente pelas escolas intervencionadas, conforme estipulado na RCM 
n.º 53-D/2020, n.º 17, alínea f) e n.º 18, alínea e). Da mesma forma, todas as escolas 
disponibilizaram o conteúdo das sessões síncronas aos alunos que, por motivos devidamente 
justificados, se encontravam impossibilitados de participar nas mesmas – n.º 17, alínea h). 

Ainda no que se refere ao desenvolvimento das atividades educativas e formativas em regime não 
presencial, é de referir que, com uma única exceção, as escolas intervencionadas dispunham de 
um plano de ensino a distância (RCM n.º 53-D/2020, n.os 13 e 14) e quase todas (94,8%) instituíram 
procedimentos visando assegurar que os docentes fazem o registo semanal das aprendizagens 
desenvolvidas e das tarefas realizadas no âmbito das sessões síncronas e assíncronas (regime não 
presencial) e recolhem evidências da participação dos alunos tendo em conta as estratégias, os 
recursos e as ferramentas utilizadas pela Escola e por cada aluno - RCM n.º 53-D/2020, n.º 16, 
alínea f). Como exemplo destes procedimentos, refere-se a criação de instrumentos de registo e 
a fixação de prazos para a comunicação ao diretor de turma dos elementos coligidos. 

4.4.4 Aplicação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

O contexto criado pela pandemia da doença COVID-19 reforçou ainda mais o compromisso com a 
educação inclusiva e, designadamente, a necessidade de as escolas adequarem os processos de 
ensino às características e condições individuais de cada aluno, gerindo os recursos de que dispõem 
para que todos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que 
contribuem para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 

https://dre.pt/application/file/a/138464802
https://dre.pt/application/file/a/138464802
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Os elementos recolhidos mostram que, em média, cada uma das escolas intervencionadas alocou 
335 horas semanais de trabalho docente a medidas de reforço, recuperação, consolidação ou 
aprofundamento das aprendizagens dos alunos9, o que representa cerca de 5,4 horas por turma. 
Para o efeito, foram mobilizados recursos do crédito horário (201 horas), da componente não letiva 
de estabelecimento (85 horas) e horas de insuficiência de componente letiva dos docentes de 
carreira (49 horas), tendo sido implementada uma grande diversidade de medidas e estratégias, 
incluindo opções ao nível do enriquecimento do currículo e de acesso a diversos domínios da 
educação artística. As intervenções com foco académico ou comportamental em pequenos grupos 
(p. ex., atividades de apoio educativo, apoio ao estudo e de promoção de comportamentos pró-
sociais) constituíam a modalidade mais frequente (96,9% das escolas) e que envolveu mais recursos 
(42% das horas). Uma grande maioria das escolas (83,5%) recorreu à coadjuvação dos docentes 
titulares de turma/disciplina por um segundo professor, atividade à qual foram afetas 16,1% das 
horas. Destacavam-se, ainda, as medidas de acolhimento e acompanhamento dos alunos que não 
têm o Português como língua materna, adotadas por 59,8% das escolas, de reforço de carga 
curricular (34%) e o desdobramento de turmas/disciplinas (24,7%), assim como a constituição 
temporária de grupos de alunos em função das suas necessidades e/ou potencialidades (21,7%) e 
as medidas de desenvolvimento da oralidade e da produção escrita nas disciplinas de Português e 
de línguas estrangeiras (18,6%; 30% em 2019-2020 e 43% no ano anterior). De referir também que, 
das componentes de currículo de oferta facultativa, o Apoio ao Estudo do 2.º CEB foi adotado por 
um maior número de escolas (68,8%), seguindo-se a Oferta Complementar dos 2.º e 3.º CEB (55%) 
e, por último, o Complemento à Educação Artística no 2.º CEB (37,5%). Um número considerável 
de escolas (53,8%) alocou os seus recursos docentes também a outras ações, envolvendo 
diretamente os alunos, como projetos nacionais, clubes temáticos e apoio na biblioteca. 

Relativamente à aplicação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão dos 5,8% de 
crianças e de alunos com relatório técnico-pedagógico, verificou-se que 12,4% das escolas 
intervencionas não estavam a executar todas as medidas definidas (14% no ano anterior), afetando 
2,4% destas crianças e alunos (2,1% no ano anterior). A falta de concretização integral das medidas 
previstas nos RTP é justificada pelos diretores com a insuficiência de recursos humanos específicos 
(59,8% dos alunos), de recursos específicos na comunidade (22,6%) e de recursos organizacionais 
específicos (12,6%). Nalguns casos, foi ainda apontada a interrupção da aplicação das medidas por 
indicação dos encarregados de educação ou a falta de comparência dos alunos às atividades 
propostas. De sublinhar que os dados apresentados não têm em conta as situações em que as 
escolas não incluíram estes alunos em grupo/turma reduzido, nos termos definidos dos artigos 3.º 
a 6.º do Despacho Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de junho, e respetivas alterações, as quais 
abrangem, só no 5.º ano de escolaridade, pelo menos 88 alunos. 

4.4.5 Unidades de apoio ao alto rendimento na escola (UAARE) 

O Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro, estabelece um conjunto de medidas de apoio ao 
desporto de alto rendimento/seleções nacionais e a Portaria n.º 275/2019, de 27 de agosto, fixa 
um quadro legal para a execução de um programa de âmbito nacional, criando e regulamentando 
as condições de funcionamento das UAARE nas escolas da rede pública do Ministério da Educação. 
Este regime visa conciliar a atividade escolar com a prática desportiva de alunos-atletas dos 
ensinos básico e secundário enquadrados no regime de alto rendimento, integrados em seleções 
nacionais ou com potencial talento desportivo, através de uma articulação eficaz entre escolas, 

 
9 Não inclui as horas utilizadas no apoio tutorial específico, previsto no artigo 12.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, 
de 6 de julho. 
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encarregados de educação, federações desportivas e seus agentes, municípios e outros 
interessados.  

A Intervenção OAL abrangeu seis escolas UAARE com o objetivo de analisar se as decisões e os 
procedimentos de enquadramento desenvolvidos obedeciam ao preceituado nos normativos 
aplicáveis. As UAARE visitadas acolhiam 182 alunos praticantes desportivos de alto rendimento, 
29,7% dos quais residiam fora das respetivas áreas de influência.  

Estas escolas criaram as estruturas de acompanhamento e implementaram as medidas específicas 
de apoio ao desenvolvimento do desporto de alto rendimento previstas no normativo. Foram 
designados os professores responsáveis por acompanhar o aproveitamento escolar dos alunos, 
detetar dificuldades e propor medidas para as superar. Foram, também, asseguradas aulas de 
compensação e apoio educativo, designadamente através das salas de estudo Aprender Mais. Os 
horários escolares e as datas das provas de avaliação de conhecimentos dos alunos ajustavam-se 
à programação da sua preparação desportiva e aos calendários das competições. Os professores 
acompanhantes elaboraram, no final do ano letivo de 2019-2020, os documentos relativos ao 
aproveitamento escolar de cada um dos praticantes que beneficiaram de medidas de apoio ao alto 
rendimento. Os compromissos de conciliação na carreira dupla dos novos alunos-atletas, onde se 
fixam as obrigações dos diversos intervenientes, encontravam-se elaborados ou em fase 
elaboração. 

4.5 Distribuição do serviço docente e elaboração de horários 

As normas respeitantes à distribuição do serviço e à elaboração dos semanários-horários dos 
docentes estão consagradas no Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, na redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro (Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e 
dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário - ECD) e no Despacho Normativo n.º 10-B/2018, 
de 6 de julho. 

4.5.1 Critérios e equilíbrio global na distribuição do serviço 

O n.º 1 do artigo 78.º do ECD refere que na organização da componente letiva será tido em conta 
o máximo de turmas disciplinares a atribuir a cada docente, de molde a, considerados os 
correspondentes programas, assegurar-lhe o necessário equilíbrio global, garantindo um elevado 
nível de qualidade ao ensino. Por sua vez, o n.º 3 do artigo 7.º do Despacho Normativo supracitado 
estabelece que os critérios em que assenta a distribuição do serviço docente são definidos pelo 
diretor e visam a gestão eficiente e eficaz dos recursos disponíveis, tanto na adaptação aos fins 
educativos a que se destinam como na otimização do potencial de formação de cada um dos 
docentes. As medidas de afastamento social impostas pela pandemia da doença COVID-19, em 
especial a introdução do ensino a distância, implicaram alterações substanciais nas condições de 
trabalho dos docentes, suscitando novas questões e a necessidade de ajustamento dos critérios de 
distribuição do serviço e organização dos respetivos horários. 

De acordo com os dados recolhidos, em 96,9% das escolas intervencionadas os diretores 
estabeleceram critérios de distribuição do serviço (97,7% em 2019-2020 e 94,2% no ano anterior), 
cumprindo o estipulado no normativo. Nalguns casos (27,7% das escolas), foram contempladas 
especificidades inerentes ao regime de funcionamento não presencial, como sejam o equilíbrio 
entre as sessões síncronas e assíncronas e a possibilidade de ajustamentos na distribuição da carga 
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horária das diferentes componentes de currículo, visando otimizar os tempos de aprendizagem dos 
alunos. 

Na definição destes critérios, não foram tidos em conta, frequentemente, elementos como o 
número de turmas (70,2% das escolas; 66,9% em 2019-2020) e o número de programas disciplinares 
a atribuir a cada docente (55,3%; 49,6% em 2019-2020). Nos grupos de recrutamento do 3.º CEB e 
do ensino secundário, 4,1% dos docentes lecionavam oito ou mais turmas - correspondendo, pelo 
menos, a 173 alunos por professor - e 6,8% asseguravam quatro ou mais programas disciplinares10. 
Os grupos onde foi mais frequente a atribuição de oito ou mais turmas por professor eram, por 
ordem decrescente, os de Informática (550), Artes Visuais (600), Geografia (420), Educação 
Tecnológica (530) e História (400) e aqueles onde foi mais frequente a distribuição de quatro ou 
mais programas disciplinares foram, pela mesma ordem, os de Informática (550), Educação Física 
(620), Artes Visuais (600), História (400) e Geografia (420). Estas distribuição do trabalho letivo 
tem um efeito adverso sobre as condições de prestação do serviço educativo destes professores, 
podendo repercutir-se na qualidade do ensino e da aprendizagem.  

As turmas e programas disciplinares atribuídos a cada docente relacionam-se, habitualmente, com 
a carga horária semanal das disciplinas e restante serviço disponível na escola para completamento 
do respetivo horário. As novas componentes curriculares do ensino básico (Apoio ao Estudo, Oferta 
complementar, Oferta de Escola e Cidadania e Desenvolvimento) e a possibilidade de distribuir o 
correspondente serviço independentemente do grupo de recrutamento, permitem o aumento do 
número médio de turmas e programas por docente, o que não favorece a organização das equipas 
educativas e o acompanhamento próximo das turmas e pode aumentar a dispersão do trabalho. A 
prevalência de uma percentagem expressiva de professores com um elevado número de turmas e 
programas disciplinares, aponta, também, para a necessidade das escolas ponderarem e definirem 
critérios adequados de distribuição de serviço que assegurem aos docentes o necessário equilíbrio 
global e garantam um elevado nível de qualidade ao ensino. A atual autonomia das escolas no 
respeitante à distribuição das cargas horárias pelas diferentes disciplinas da mesma componente 
de currículo/formação e o reforço dos recursos docentes, através de procedimentos de afetação 
que não decorrem das necessidades declaradas pelas escolas, podem constituir-se como 
facilitadores do processo de aperfeiçoamento.  

O n.º 10 do artigo 7.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, estabelece, também, 
que a duração das reuniões de natureza pedagógica, convocadas nos termos legais, deve ser definida 
no regulamento interno, ouvido o conselho pedagógico. Porém, esta norma, que visa incentivar uma 
gestão mais eficiente dos tempos de trabalho dos docentes e melhorar as suas condições de trabalho, 
foi concretizada apenas por 34% das escolas intervencionadas (34,6% no ano anterior). 

Na grande maioria das escolas (90,1%), os diretores estabeleceram o tempo mínimo, até ao limite de 
150 minutos semanais, a incluir na componente não letiva de estabelecimento dos horários dos 
docentes, visando assegurar, designadamente, as necessidades de acompanhamento e ocupação dos 
alunos durante o período de permanência no estabelecimento escolar - n.º 5 do artigo 6.º do Despacho 
Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho. Contudo, 36,4% destas escolas não fixaram critérios relativos 
ao tempo a atribuir a cada um dos docentes, em função da sua situação concreta (p. ex., para os 
professores com horários inferiores a 22 horas letivas semanais ou com um elevado número de turmas). 

 
10 Nos dois anos anteriores esta verificação foi realizada em todos os grupos de recrutamento dos 2.º e 3.º CEB e do ensino 
secundário, com os seguintes resultados: professores que lecionavam oito ou mais turmas - 4,8% em 2019-2020 e 5% no ano 
anterior; professores que asseguravam quatro ou mais programas disciplinares - 7,4% em 2019-2020 e 8,4% no ano anterior.  
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Por último, o ECD determina, no n.º 2 do artigo 76.º, que o horário semanal dos docentes integra 
uma componente letiva e uma componente não letiva e desenvolve-se em cinco dias de trabalho. 
Na componente não letiva, com exceção do Apoio ao Estudo previsto na matriz curricular do 2.º CEB, 
está vedada a lecionação de disciplinas e só residualmente está prevista a realização de atividades 
que envolvam o trabalho direto com os alunos. O legislador procurou, também desta forma, promover 
a melhoria das condições de trabalho dos docentes e garantir a qualidade do ensino. No entanto, a 
distinção entre as atividades a incluir na componente letiva e na componente não letiva de 
estabelecimento nem sempre é evidente, dependendo, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Despacho 
Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, das deliberações dos conselhos pedagógicos das escolas. 

Algumas destas atividades, como a coadjuvação regular em sala de aula e o apoio a grupos de alunos, 
representam um esforço semelhante ao da própria atividade de lecionação, pela exigência das 
dinâmicas de trabalho pedagógico que lhes estão subjacentes. Os elementos recolhidos mostram 
que em muitas das escolas intervencionadas foram distribuídas, na componente não letiva de 
estabelecimento do horário semanal dos professores do 3.º CEB e do ensino secundário, atividades 
de coadjuvação em sala de aula (30,9% das escolas) e de apoio educativo a grupos de alunos (43,3% 
das escolas). Esta distribuição de serviço envolveu uma percentagem relativamente reduzida de 
professores (2,1% no primeiro caso e 8,2% no segundo), mas o seu provável impacto negativo nas 
respetivas condições de trabalho e na qualidade do ensino não deve ser desvalorizado. 

Apesar da complexidade da gestão dos recursos docentes, envolvendo múltiplas variáveis, os 
critérios de distribuição de serviço definidos pelos diretores permitiram, na grande maioria das 
escolas intervencionadas (90,4%; 87,6% em 2019-2020), a constituição de equipas educativas de 
modo a potenciar o trabalho colaborativo e interdisciplinar no planeamento e realização conjunta 
das atividades letivas, bem como na avaliação do ensino e das aprendizagens. 

4.5.2 Elaboração dos horários dos docentes 

O artigo 76.º do ECD estabelece, no n.º 3, que no horário dos docentes é obrigatoriamente 
registada a totalidade das horas correspondentes à duração da respetiva prestação semanal de 
trabalho, com exceção da componente não letiva destinada a trabalho individual e da participação 
em reuniões de natureza pedagógica, convocadas nos termos legais, que decorram de necessidades 
ocasionais e que não possam ser realizadas nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 82.º. Por sua 
vez, o artigo 77.º fixa a componente letiva dos docentes da educação pré-escolar e do 1.º CEB em 
vinte e cinco horas e a dos restantes professores, em vinte e duas horas. O artigo 5.º do Despacho 
Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, determina, ainda, que a duração da componente não 
letiva de estabelecimento dos docentes de todos os níveis de educação e ensino, a definir pelo 
diretor, tem como limite máximo 150 minutos. 

A verificação do cumprimento das normas relativas à distribuição do serviço e à elaboração dos 
horários dos docentes incidiu, em 2020-2021, apenas no 3.º CEB e no ensino secundário.  

Os dados mostram que em 19,6% das escolas intervencionadas e em 2% dos professores ocorreram 
irregularidades na distribuição de serviço e elaboração dos horários de trabalho, abarcando 
múltiplos aspetos. Destacam-se a falta de registo da totalidade das horas correspondentes à 
duração da respetiva prestação semanal de trabalho, por ausência de marcação de serviço da 
componente letiva ou da componente não letiva de estabelecimento (0,6% dos horários); a 
distribuição de tempos da componente letiva para reuniões de trabalho, não incluídas no crédito 
horário (0,4% dos horários); a atribuição de serviço letivo para além do previsto nos artigos 77.º e 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115652972/details/maximized?serie=II&day=2018-07-06&date=2018-07-01&dreId=115652969
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115652972/details/maximized?serie=II&day=2018-07-06&date=2018-07-01&dreId=115652969
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79.º do ECD (0,4% dos horários) – embora o tempo excedido fosse, na generalidade dos casos, 
inferior à unidade de tempo letivo adotada pela escola. Em 0,2% dos horários dos professores 
constatou-se, também, a atribuição de cargas horárias de algumas disciplinas/componentes de 
currículo que não coincidiam com as estipuladas nas matrizes curriculares de escola. 

Estes elementos denotam, por um lado, um menor cuidado dos responsáveis escolares na 
elaboração dos horários dos professores quanto ao cumprimento do disposto nos normativos e, por 
outro, indiciam dificuldades em acomodar o serviço existente nos horários quando o mesmo se 
organiza em tempos de trabalho com duração diferente de 50 minutos. Estes constrangimentos 
repercutem-se numa deficiente gestão dos recursos humanos, que poderiam ser mais bem 
utilizados no reforço das condições de ensino e de aprendizagem dos alunos. Na generalidade dos 
casos, as irregularidades identificadas foram corrigidas. 

4.5.3 Funções de direção de turma 

O Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, concede particular importância ao diretor de 
turma no acompanhamento próximo dos alunos e na promoção do sucesso educativo. Nos termos 
do n.º 4 do artigo 10.º, para o exercício destas funções, cada escola gere quatro horas semanais, 
a repartir entre a componente não letiva do docente e as horas resultantes do crédito horário, 
garantindo neste um mínimo de duas horas, podendo os diretores, ouvido o conselho pedagógico, 
encontrar outras formas de organização. 

Observou-se, no 3.º CEB e no ensino secundário, que em 82,3% das escolas intervencionadas (80% 
em 2019-2020 e 77,9% no ano anterior) e em, pelo menos, 88,5% das turmas (84,9% em 2019-2020 e 
89,7% no ano anterior) foram atribuídas as quatro horas semanais disponibilizadas no normativo para 
o exercício destas funções. Por sua vez, em 9,4% das escolas (10% em 2019-2020 e 13,9% no ano 
anterior) e em 1,8% das direções de turma (2,5% em 2019-2020 e 1,9% no ano anterior) não foi 
atribuído o mínimo de duas horas do crédito horário previstas, situações que decorreram, 
normalmente, de dificuldades na distribuição deste serviço, considerando os limites da componente 
letiva de cada professor. De salientar, no entanto, que todos os diretores de turma dispunham pelo 
menos duas horas semanais no seu horário para o exercício das respetivas funções. Dos 27,1% das 
escolas com o 3.º CEB e ensino secundário que adotaram soluções diferentes das propostas, como 
referencial, pelo legislador, metade não respeitou o n.º 4 do artigo 10.º do Despacho Normativo n.º 
10-B/2018, de 6 de julho, relativamente à auscultação prévia do conselho pedagógico. 

A afetação das horas para funções de direção de turma revela que as escolas intervencionadas se 
apropriaram da possibilidade de gerirem estes tempos de trabalho de forma flexível, sendo 
evidente a adoção de soluções diferentes entre escolas e, em muitos casos, entre turmas da 
mesma escola, tendo os recursos existentes sido alocados de acordo com as necessidades concretas 
de cada situação. No entanto, é patente a falta de atenção dos diretores à exigência legal de 
auscultação do conselho pedagógico. 

4.5.4 Satisfação de necessidades temporárias de pessoal docente 

O Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de 
março, estabelece o regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente da educação pré-
escolar e dos ensinos básico e secundário, fixando as normas aplicáveis à satisfação das 
necessidades temporárias identificadas pelas escolas, através das modalidades de concurso previstas 
no n.º 1 do artigo 6.º. No apuramento destes horários, os diretores devem ter em conta critérios de 
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eficiência e eficácia na gestão dos recursos disponíveis, bem como outras normas, nomeadamente 
as constantes nos artigos 7.º a 11.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho. 

Estas disposições legais foram genericamente cumpridas pelas escolas intervencionadas, incluindo 
na distribuição de serviço preparatória do arranque do ano letivo, no que se refere à utilização 
dos recursos disponibilizados através do procedimento de mobilidade por doença previsto no 
Despacho n.º 9004-A/2016, de 13 de julho. No universo dos 14426 docentes em exercício de 
funções, apuraram-se apenas quatro horários indevidamente requisitados nos concursos de 
mobilidade interna, contratação inicial e reserva de recrutamento. Numa escola não foi dado 
cumprimento ao disposto no artigo 28.º do supramencionado Decreto-Lei, bem como às instruções 
da DGAE relativas à indicação dos docentes a quem não era possível atribuir, pelo menos, seis 
horas de componente letiva. 

Nas escolas intervencionadas, 9,8% dos educadores e professores foram colocados através do 
procedimento de mobilidade por doença (8,1% em 2019-2020). Sete escolas acolhiam, cada uma, 
50 ou mais docentes e em duas existiam mais de 100 professores nestas condições.  A maior parte 
das colocações foi fundamentada na doença do próprio (68,3%). Apenas 12 das 97 escolas não 
tiveram docentes colocados através desta forma de mobilidade. 

A mobilidade por doença, embora decorra exclusivamente da necessidade de proteção e de apoio 
a estes profissionais, contribuiu, nalgumas das escolas, para colmatar a ausência temporária de 
pessoal docente sem recorrer aos mecanismos previstos no Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de 
junho, e dotá-las de recursos suplementares a que não teriam direito, que puderam rentabilizar 
na melhoria das condições de aprendizagem das crianças e dos alunos. Ainda assim, esta forma de 
afetação, desligada das necessidades das escolas, configura, nalguns casos, um constrangimento 
à sua gestão, até pela escassez de espaços para acolhimento e trabalho, e continua a justificar 
uma avaliação deste mecanismo pela tutela, tanto ao nível dos seus fundamentos como da 
metodologia de operacionalização e documentos de enquadramento. 

Salienta-se que, sobretudo em resultado do procedimento de mobilidade por doença e da 
colocação de docentes de carreira em horários incompletos nos concursos de mobilidade interna 
e de reserva de recrutamento, a maioria das escolas intervencionadas (79,4%) beneficiou, ainda 
que de uma forma muito desigual, do incremento dos seus recursos (em média, 79,1 horas), os 
quais foram alocados predominantemente a medidas de reforço, recuperação ou aprofundamento 
das aprendizagens (77,5% das horas). 

4.5.5 Horários por preencher à data das intervenções inspetivas 

Aquando das intervenções inspetivas, realizadas entre 12 de outubro e 11 de dezembro, 51,5% das 
escolas não dispunham ainda da totalidade dos docentes necessários (40,8% em 2019-2020), 
existindo 114 horários por ocupar (103 no ano anterior), 12,3% dos quais completos, e 
correspondendo a 1631 horas letivas (1389 em 2019-2020). Destes horários, 28,9% encontravam-
se por preencher há três ou quatro semanas de atividades letivas e 44,7% há cinco ou mais 
semanas. Os grupos de recrutamento onde se encontravam mais horários por ocupar eram os de 
Inglês (330) e Informática (550) - 10 horários cada -, Português (300) - nove horários - e Matemática 
(500), Biologia (520) e Artes Visuais (600) - oito horários. 

A dificuldade em satisfazer a necessidade de docentes através dos mecanismos de recrutamento 
e mobilidade estabelecidos nos normativos em vigor, que se agravou relativamente ao ano escolar 
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anterior, terá levado a DGAE a emitir esclarecimentos às escolas, no início de dezembro, quer no 
sentido de uma melhor rentabilização dos professores já colocados, incluindo a celebração de 
protocolos de colaboração entre as escolas, quer da agilização das colocações através do concurso 
de contratação de escola11.  

O impacto da falta de professores, agudizado pelos constrangimentos decorrentes da situação 
epidemiológica que o país continua a viver, justifica particular atenção da tutela, de modo a 
garantir aos alunos a aquisição das aprendizagens essenciais e as competências definidas no Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

4.5.6 Gestão dos créditos horários 

As escolas dispõem de um crédito de horas para o desempenho dos cargos de subdiretor, adjunto 
e coordenador de estabelecimento, fixado no artigo 4.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 
6 de julho. Usufruem, também, de um crédito horário para o reforço, recuperação ou 
aprofundamento das aprendizagens dos alunos e para o exercício de funções de âmbito 
organizacional, definido e gerido nos termos dos artigos 8.º a 10.º do mesmo Despacho Normativo 
e da RCM n.º 53-D/2020, a que podem acrescer outras horas para o desenvolvimento de 
determinadas funções, atividades ou projetos específicos, p. ex., a coordenação da Estratégia de 
Educação para a Cidadania e as medidas de integração de crianças e jovens refugiados. 

Na análise conjunta destas componentes do crédito, constatou-se que 11,3% das escolas 
intervencionadas ultrapassaram o número de horas a que tinham direito (12,3% em 2019-2020 e 
10,5% no ano anterior). 

Quanto ao crédito para o desempenho dos cargos de subdiretor, adjunto e coordenador de 
estabelecimento, eram utilizadas, à data das intervenções inspetivas, 93,3% das horas disponíveis 
(96% em 2019-2020 e 93,5% no ano anterior). Um número significativo de escolas (41,2%; 36,2% em 
2019-2020 e 34,4% no ano anterior) usou a possibilidade prevista no n.º 4 do artigo 4.º do 
supracitado Despacho Normativo transferindo 5% deste crédito para o reforço, recuperação ou 
aprofundamento das aprendizagens dos alunos e o exercício de funções de âmbito organizacional, 
o que evidencia capacidade de gestão e atenção às necessidades concretas dos seus alunos (3,4% 
em 2019-2020 e 4,3% no ano anterior). Em 5,2% das escolas observou-se uma utilização de crédito 
acima do montante a que tinham direito (3,8% em 2019-2020 e 3,5% no ano anterior), 
correspondente a um valor reduzido de horas superior a esse limite (0,7% do total das horas; 1,3% 
em 2019-2020 e 0,8% no anterior). 

Relativamente ao crédito de horas destinado ao reforço, recuperação ou aprofundamento das 
aprendizagens dos alunos e ao exercício de funções de âmbito organizacional, verificou-se que 
apenas 13,4% das escolas estavam a utilizar o total disponível (49,2% em 2019-2020 e 44,7% no ano 
anterior). Estas horas foram maioritariamente (62,1%) afetas a medidas de flexibilidade curricular 
e a ações com vista à promoção do sucesso (69,1% em 2019-2020 e 67,3% no ano anterior). Em 
8,2% das escolas (10% em 2019-2020 e 9,3% no ano anterior), um número residual de horas do 
crédito horário (0,6%) foi indevidamente atribuído, por ultrapassar o montante a que tinham 
direito (1% em 2019-2020 e 1,7% no ano anterior). 

A generalidade das escolas (84,5%) atribuiu aos docentes que desempenham funções nas equipas 
multidisciplinares de apoio à educação inclusiva as duas horas adicionais previstas na alínea d) do 

 
11 DGAE - Esclarecimento - Satisfação de Necessidades Temporárias -, 4 de dezembro de 2020. 
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n.º 20 da RCM n.º 53-D/2020 e as que o não fizeram utilizaram outros recursos para este efeito, 
designadamente horas de redução de componente letiva ao abrigo do artigo 79.º do ECD. 

A multiplicidade das regras de distribuição do serviço e a diversidade e volatilidade de situações 
existentes nas escolas (entre muitas outras, docentes em mobilidade por doença sem condições 
para desenvolver componente letiva, docentes com redução de componente letiva, grupos de 
recrutamento com insuficiência letiva) dificultam a determinação do número de horas de crédito 
efetivamente utilizado em cada momento e a respetiva gestão pelos diretores. De entre as várias 
situações identificadas que geraram dúvidas e erros nas escolas, relativamente à contabilização 
no crédito, destacam-se: 

i) as horas remanescentes da componente letiva dos docentes dos grupos de recrutamento 
100 e 110, que beneficiam da redução prevista no n.º 2 do artigo 79.º do ECD e daqueles 
a quem foram atribuídas funções de coordenação de departamento, com dispensa da 
lecionação de grupo/turma, bem como dos professores titulares de turma do 3.º ano 
de escolaridade12; 

ii) as horas dos professores do grupo de recrutamento 110 cuja componente letiva se 
encontra integralmente preenchida com atividades do crédito horário; 

iii) as horas dos docentes em mobilidade por doença, em face das circunstâncias concretas 
de cada professor, designadamente quando os diretores requisitam horários nos 
concursos para o preenchimento das necessidades transitórias. 

Estas dificuldades, associadas à maior disponibilidade de horas em 2020-2021, decorrente do 
previsto no n.º 20 da RCM n.º 53-D/2020, poderão explicar a não utilização integral do crédito horário 
pela maioria das escolas intervencionadas e, por vezes, o recurso ao mecanismo de reforço previsto 
no n.º 5 do artigo 9.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, mesmo antes do crédito 
ter sido esgotado. À data das ações inspetivas, as escolas utilizavam 84,6% do crédito disponível.  

Os recursos atribuídos às escolas para o desempenho dos cargos de subdiretor, adjunto e 
coordenador de estabelecimento, assim como para o reforço, recuperação ou aprofundamento das 
aprendizagens dos alunos e o exercício de funções de âmbito organizacional satisfazem, 
globalmente, as necessidades e especificidades dos diferentes contextos. 

4.6 Certificados de registo criminal do pessoal docente e não 
docente 

De acordo com o disposto no artigo 2.º da Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro, na redação que 
lhe foi conferida pela Lei n.º 103/2015, de 24 de agosto, no recrutamento para profissões, 
empregos, funções ou atividades públicas cujo exercício envolva contacto regular com menores, 
a entidade recrutadora está obrigada a pedir ao candidato a apresentação de certificado de registo 
criminal e a ponderar a informação constante do mesmo na aferição da sua idoneidade para o 
exercício das funções. A entidade empregadora está também obrigada a proceder, anualmente, à 
renovação deste procedimento relativamente a quem exerce as profissões ou as atividades 

 
12 Aplicável, também, no caso dos professores titulares das turmas do 4.º ano de escolaridade que em 2017-2018 
integraram o projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e secundário, criado pela Despacho n.º 
5908/2017, de 5 de julho. 
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referidas. O cumprimento destas determinações legais foi objeto de instruções às escolas, 
designadamente através das notas informativas DGAE de 27 de julho de 2016, de 16 de setembro 
de 2016 e de 18 de janeiro de 2019. 

Observou-se que, à data das intervenções inspetivas, 5,2% das escolas ainda não estavam a 
desenvolver os procedimentos estabelecidos visando o cumprimento do normativo, situação que, 
no entanto, veio a ser suprida posteriormente em sede de acompanhamento dos resultados da ação. 

4.7 Tramitação das situações de incumprimento 

As situações de inconformidade legal foram objeto de recomendações às escolas, exaradas nas 
fichas da atividade, com prazo estipulado para a respetiva correção e envio da documentação 
comprovativa à Área Territorial de Inspeção competente. Em geral, as recomendações foram no 
sentido do cumprimento dos normativos, num prazo variável, inferior a 60 dias. Sempre que se 
identificaram incumprimentos não passíveis de correção (p. ex., contratação irregular de 
docentes) ou cuja correção, em 2020-2021, se considerou extemporânea, optou-se por 
recomendar o cumprimento do normativo no ano letivo seguinte, sem prejuízo, nos casos de maior 
gravidade, de submissão das situações à apreciação e decisão superiores.  

Foram apurados factos em sete escolas (7,2%) que justificaram propostas de apreciação e decisão 
superiores (17,7% em 2019-2020). Sobre estes processos recaíram:  

• dois despachos de arquivamento com recomendação à escola; 

• um despacho de instauração de procedimento disciplinar; 

• um despacho de instauração de inquérito e comunicação à DGEstE, no sentido de assegurar 
o regresso à escola dos alunos referenciados; 

• um despacho de instauração de inquérito e comunicação à DGAE, visando a análise e 
emissão de instruções à escola no sentido de serem corrigidas e prevenidas eventuais 
irregularidades associadas à situação funcional de um docente; 

• um despacho determinando a realização de averiguações; 

• um despacho de encaminhamento para a DGEstE, tendo em vista ponderar a eventual 
necessidade de responsabilização disciplinar. 

4.8 Avaliação da Atividade OAL 

Visando a melhoria da atividade, à semelhança dos anos anteriores, foi enviado um questionário de 
avaliação a cada escola, bem como aos inspetores que participaram nas intervenções inspetivas. 

Os questionários contemplaram quatro grupos de questões. Os três primeiros consistem em itens 
de resposta fechada, referentes às etapas da atividade: antes da intervenção, que aprecia aspetos 
relativos ao planeamento das ações; durante a intervenção, que incide sobre o trabalho 
desenvolvido pelas equipas de inspeção nas escolas; depois da intervenção, que se reporta ao 
processo do contraditório e à eficácia da intervenção junto das escolas. O questionário destinado 
aos inspetores incluiu, ainda, aspetos relativos à formação e ao apoio prestados pelos 
interlocutores e coordenadores da atividade, à adequação das metodologias e instrumentos de 
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trabalho, assim como ao contributo da atividade para o seu desenvolvimento profissional. O último 
grupo destina-se à recolha de outras observações de carácter geral e sugestões. 

As respostas às questões fechadas foram classificadas, utilizando uma escala de avaliação de 1 a 
5, em que 1 corresponde a discordo totalmente e 5 a concordo totalmente. 

4.8.1 Avaliação pelas escolas  

Do conjunto das 97 escolas intervencionadas, 92,8% responderam ao questionário (86,2% em 
2019-2020). Os resultados obtidos são apresentados, em percentagem, no quadro seguinte: 

QUADRO 4 – AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO OAL PELAS ESCOLAS  

1. ANTES DA INTERVENÇÃO 

1.1.   O ofício recebido pela Escola/Agrupamento foi claro quanto a: 
 

1 2 3 4 5 

1.1.1. Objetivos 0,0 0,0 1,1 13,3 85,6 

1.1.2. Procedimentos 0,0 0,0 2,2 20,0 77,8 

1.1.3. Documentação solicitada 0,0 1,1 5,6 23,3 70,0 
 

2. DURANTE A INTERVENÇÃO 

2.1. No atual contexto de pandemia, os seguintes aspetos foram adequados 
relativamente a: 

 
1 2 3 4 5 

2.1.1. Duração da Intervenção na Escola 0,0 1,1 2,3 14,8 81,8 

2.1.2. Tempo total da Intervenção 1,1 0,0 2,2 17,8 78,9 

2.1.3. Diversidade de áreas analisadas 0,0 0,0 3,3 25,6 71,1 

2.1.4. Interação à distância com a Escola 0,0 0,0 6,7 20,0 73,3 

2.1.5. Informação de retorno da equipa de inspeção, no final da intervenção 0,0 0,0 1,1 13,3 85,6 
 

3. DEPOIS DA INTERVENÇÃO 
 1 2 3 4 5 

3.1. O Projeto de Ficha da Atividade correspondeu ao referido no final da 
intervenção 0,0 0,0 1,1 12,2 86,7 

3.2. O envio da Ficha da Atividade foi atempado 0,0 0,0 1,1 7,8 91,1 

3.3. A intervenção contribuiu para o desenvolvimento do trabalho dos órgãos 
de direção, administração e gestão 0,0 0,0 3,4 22,5 74,2 

3.4. A intervenção contribuiu para a melhoria das práticas de gestão 0,0 1,1 3,3 22,2 73,3 

 

Como se pode observar, ocorre em todos os itens uma percentagem de classificações de nível 5 
igual ou superior a 70% (64% em 2019-2020) e de níveis 4 e 5, agregados, acima dos 93% (95% em 
2019-2020). A apreciação da atividade por parte das escolas pode considerar-se, assim, bastante 
positiva, quer quanto aos seus aspetos organizativos, quer quanto ao seu impacto, nomeadamente 
em termos de contributo para a melhoria das práticas de gestão. 

Relativamente às observações e sugestões sobre o desenvolvimento da atividade, as escolas 
destacaram, como positivo, o ambiente em que decorreram as ações, sobretudo a atitude 
colaborativa dos inspetores, facilitadora dos processos de correção das irregularidades e da 
melhoria das práticas de gestão. Como constrangimentos, assinalaram, principalmente, a 
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inoportunidade da ação em face do volume de tarefas das direções escolares nesta fase, 
decorrentes do contexto da pandemia COVID-19. Sugerem, ainda, o conhecimento prévio do guião 
da Intervenção OAL e dos critérios adotados pela IGEC no que se refere ao crédito horário previsto 
no capítulo III do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho. 

4.8.2 Avaliação pelos inspetores 

Responderam ao questionário 41 dos 60 inspetores que participaram na atividade. Os resultados 
obtidos são apresentados, em percentagem, no quadro seguinte: 

QUADRO 5 – AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO OAL PELOS INSPETORES 

1. ANTES DA INTERVENÇÃO 

1.1. A formação nacional foi adequada quanto a: 
 

1 2 3 4 5 

1.1.1. Organização 0,0 0,0 7,5 50,0 42,5 

1.1.2. Temas abordados 0,0 0,0 7,5 52,5 40,0 

1.1.3. Documentação de apoio 0,0 0,0 5,1 43,6 51,3 

1.2. A formação nacional foi ao encontro das necessidades 0,0 0,0 12,8 48,7 38,5 

1.2.1. Os coordenadores da atividade OAL demonstraram dominar os conteúdos 
tratados 0,0 0,0 5,0 25,0 70,0 

1.3. Qualidade dos instrumentos de trabalho (Roteiro, Guião, PFA/FA) 0,0 4,9 9,8 41,5 43,9 
 

2. DURANTE A INTERVENÇÃO 

2.1. No atual contexto de pandemia, os seguintes aspetos foram adequados: 
 

1 2 3 4 5 

2.1.1. Duração da Intervenção na Escola 0,0 7,3 22,0 39,0 31,7 

2.1.2. Duração total da Intervenção 0,0 7,3 14,6 39,0 39,0 

2.1.3. Áreas de incidência analisadas 2,4 12,2 14,6 53,7 17,1 

2.1.4. Elementos solicitados no Guião da Atividade 2,4 9,8 24,4 43,9 19,5 

2.1.5. Informação e apoio prestados pela equipa de coordenação nacional 2,5 0,0 10,0 32,5 55,0 

2.1.6. Informação e apoio prestados pelos interlocutores da atividade 0,0 0,0 0,0 23,1 76,9 
 

3. DEPOIS DA INTERVENÇÃO 
 1 2 3 4 5 

3.1. A participação na atividade contribui para o meu desenvolvimento profissional 2,4 2,4 9,8 34,1 51,2 

3.2. A atividade contribui para a melhoria das práticas de gestão nas escolas 0,0 5,0 10,0 40,0 45,0 

 

Destacam-se, como aspetos mais bem conseguidos, a formação proporcionada e o apoio aos 
inspetores durante a realização das ações nas escolas. Por seu lado, a abrangência da atividade e 
algumas opções metodológicos, principalmente a introdução de uma componente de trabalho a 
distância com as escolas, o detalhe de informação requerido em alguns aspetos analisados e a 
redação de determinados itens do guião, receberam um menor nível de concordância. Estas 
questões, que se relacionam em parte com os ajustamentos impostos pelo contexto 
epidemiológico, serão tidas em conta, no futuro, no planeamento da atividade OAL. Os resultados 
alcançados evidenciam uma apreciação positiva da atividade por parte dos inspetores. 
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5.  CONCLUSÕES 

5.1 Matrícula e frequência 

1. Nas escolas intervencionadas foram identificados 221 alunos dos 4.º e 5.º anos de escolaridade 
em situação de excesso grave de faltas ou não efetivação da renovação de matrícula pelos 
respetivos encarregados de educação. 

2. Nem todas as escolas desenvolveram os procedimentos e articulações com as entidades 
previstas na Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, no sentido de garantir o cumprimento da 
escolaridade obrigatória e dos deveres de frequência e assiduidade de todos os seus alunos. 

5.2 Constituição de turmas  

3. A grande maioria das escolas intervencionadas definiu critérios de constituição de 
grupos/turmas e integrou-os no regulamento interno, constatando-se uma evolução positiva 
relativamente ao ano anterior.  

4. Sete das 15 escolas frequentadas por mais de 50 alunos de comunidades ciganas não 
estabeleceram critérios de integração dos mesmos nas turmas e não respeitaram, nos 2.º e 3.º 
CEB, a heterogeneidade a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º do Despacho Normativo n.º 10-
A/2018, de 19 de junho, considerando a sua pertença a estas comunidades.  

5. Nas escolas intervencionadas, 30,8% das turmas do 5.º ano incluíam alunos cujo RTP identifica 
a necessidade de integração em turma reduzida e apresentavam mais de 20 alunos, mais de 
dois cujo RTP identifica a necessidade de integração em turma reduzida, ou mais de 20 e mais 
de dois nestas condições. A elevada percentagem de turmas assim constituídas, observada 
igualmente em anos anteriores em todos os níveis de educação e ensino, constitui um óbice 
ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica e prejudica o direito a uma 
educação inclusiva que responda às necessidades individuais destes alunos em efetivas 
condições de equidade. 

5.3 Regime de funcionamento/horários da escola e das turmas 

6. Todas as escolas intervencionadas elaboraram um plano prevendo o protocolo e os mecanismos 
de ação necessários à implementação dos regimes do processo de ensino e aprendizagem, 
conforme estabelecido na RCM n.º 53-D/2020.  

7. Em 37,1% das escolas existia pelo menos um grupo/turma a funcionar no regime não presencial, 
em resultado da identificação de casos de SARS-COV-2. Algumas destas escolas não requereram 
à DGEstE a autorização para a mudança de regime de processo de ensino e aprendizagem, o 
que contraria o estabelecido na RCM n.º 53-D/2020. 
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8. A grande maioria das escolas alargou o seu horário de funcionamento de modo a conciliar o 
desenvolvimento das atividades educativas e formativas com as orientações das autoridades 
de saúde, concretizando a possibilidade prevista na RCM n.º 53-D/2020. 

5.4 Promoção do sucesso educativo  

9. A generalidade das escolas intervencionadas (94,8%) destinou as primeiras cinco semanas de 
aulas à recuperação e consolidação das aprendizagens, identificadas em função do trabalho 
realizado com cada aluno no ano letivo 2019-2020, dando cumprimento ao disposto na RCM n.º 
53-D/2020. 

10. O alargamento do apoio tutorial específico aos alunos dos 2.º e 3.º CEB e do ensino secundário 
que não transitaram em 2019-2020, introduzido pela RCM n.º 53-D/2020, incrementou em 
67,4% o número de alunos em condições de beneficiarem desta medida. Contudo, mais de um 
terço das escolas não a implementou e quase metade dos alunos elegíveis não usufruía desta 
modalidade de apoio. 

11. À data das intervenções inspetivas, a grande maioria das escolas ainda não estava a executar 
o programa de mentoria determinado pela RCM n.º 53-D/2020, e apenas 18,5% tinham 
identificado os respetivos alunos mentores e mentorandos. 

12. Nas turmas a funcionar em regime não presencial havia 498 alunos beneficiários da ação social 
escolar cujas atividades deveriam realizar-se na própria escola, nos termos da RCM n.º 53-
D/2020. Porém, 60,6% destes alunos não usufruíam da medida, comprometendo o acesso dos 
mesmos ao currículo em condições de igualdade e equidade. 

13. Quase todas as escolas intervencionadas elaboraram um plano de ensino a distância e 
instituíram procedimentos com o objetivo de assegurar o registo semanal das aprendizagens 
desenvolvidas e das tarefas realizadas pelos alunos, no âmbito do regime de processo de ensino 
e aprendizagem não presencial.  

14. As escolas intervencionadas aplicaram um número significativo de horas de trabalho docente 
em medidas de reforço, recuperação, consolidação ou aprofundamento das aprendizagens dos 
alunos (5,4 horas por turma), mobilizando para o efeito recursos do crédito horário, da 
componente não letiva de estabelecimento e tempos de insuficiência letiva. Foi implementada 
uma grande diversidade de medidas e estratégias, destacando-se as intervenções com foco 
académico ou comportamental em pequenos grupos (42% das horas) e a coadjuvação de 
docentes em sala de aula (16,1% das horas). 

15. Uma parte das crianças e alunos com necessidades específicas (2,4%) não beneficiava 
integralmente das medidas definidas nos respetivos RTP, o que foi justificado pelos diretores, 
principalmente, com a falta de recursos humanos. 
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16. As escolas UAARE visitadas criaram as estruturas de acompanhamento e implementaram as 
medidas de apoio ao desenvolvimento do desporto de alto rendimento previstas no Decreto-
Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro e na Portaria n.º 275/2019, de 27 de agosto. 

5.5 Distribuição do serviço docente e elaboração de horários 

17. Na quase totalidade das escolas intervencionadas os diretores estabeleceram critérios de 
distribuição do serviço docente, tendo, nalguns casos, contemplado especificidades inerentes 
ao regime de funcionamento não presencial. 

18. A distribuição do serviço e a elaboração dos horários dos docentes continuam a revelar algumas 
debilidades. Os incumprimentos mais frequentes, ainda que residuais, correspondem à falta 
de registo, nos semanários-horários, da totalidade das horas da componente letiva e da 
componente não letiva de trabalho a nível do estabelecimento. 

19. No 3.º CEB e no ensino secundário, 4,1% dos professores das escolas intervencionadas 
lecionavam oito ou mais turmas e 6,8% asseguravam quatro ou mais programas disciplinares, o 
que poderá merecer atenção por parte da tutela no quadro do desenvolvimento das dinâmicas 
de trabalho pedagógico previstas no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e da 
salvaguarda do equilíbrio global do horário dos docentes previsto no n.º 1 do artigo 78.º do 
ECD.  

20. No 3.º CEB e no ensino secundário, 2,1% dos docentes desenvolviam atividades de coadjuvação 
em sala de aula e 8,2% prestavam apoio educativo a grupos de alunos, na componente não 
letiva de estabelecimento do seu horário semanal, o que se repercute negativamente nas suas 
condições de trabalho. 

21. As horas destinadas às funções de direção de turma foram geridas com flexibilidade, 
evidenciando uma alocação de recursos de acordo com as necessidades concretas de cada 
situação. No entanto, metade das escolas que adotaram soluções diferentes da proposta no 
normativo não cumpriram com a exigência legal de auscultação prévia do conselho pedagógico. 

22. Nas escolas intervencionadas, 9,8% dos educadores e professores estavam colocados através 
do procedimento de mobilidade por doença. Esta alocação de recursos é muito desigual entre 
as escolas e desligada das suas reais necessidades, representando, nalguns casos, um 
constrangimento à gestão. 

23. À data das intervenções inspetivas, mais de metade das escolas intervencionadas não dispunha 
ainda da totalidade dos recursos docentes necessários, existindo 114 horários por ocupar, 
73,6% dos quais há três ou mais semanas após o início do ano letivo. Este constrangimento, 
que se agravou relativamente ao ano letivo de 2019-2020, pode colocar em causa a aquisição 
das aprendizagens essenciais e das competências definidas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória.  
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24. Em 11,3% das escolas intervencionadas foram ultrapassados os créditos horários previstos para 
o desempenho dos cargos de subdiretor, adjunto e coordenador de estabelecimento, bem 
como para o reforço, recuperação ou aprofundamento das aprendizagens dos alunos e o 
exercício de funções de âmbito organizacional. À semelhança dos dois anos anteriores, o 
número de horas utilizadas em excesso foi reduzido. 

25. O crédito horário previsto nos artigos 8.º a 10.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de 
julho, com os reforços atribuídos pela RCM n.º 53-D/2020, foi maioritariamente aplicado em 
medidas de flexibilidade curricular e em ações com vista à promoção do sucesso escolar, em 
linha com o fixado no normativo. 

26. O regime legal relativo à definição e gestão dos créditos horários ajusta-se, globalmente, às 
necessidades e especificidades das escolas, afigurando-se, no entanto, a necessidade de ser 
ponderado pela tutela a emissão de orientações complementares visando aperfeiçoar a sua 
aplicação. 

5.6 Certificados de registo criminal do pessoal docente e não 
docente 

27. À data das intervenções inspetivas, algumas das escolas intervencionadas ainda não tinham 
dado início aos procedimentos visando a aferição da idoneidade dos seus trabalhadores para o 
exercício de funções docentes e não docentes, previstos na Lei n.º 113/2009, de 17 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 103/2015, de 24 de agosto, o que veio a ser suprido em sede 
de acompanhamento dos resultados das ações. 

5.7 Tramitação das situações de incumprimento 

28. Identificaram-se, em média, seis situações de incumprimento legal por escola, as quais foram 
corrigidas, na maioria dos casos, no decurso das ações inspetivas e na fase de audiência prévia. 
Todas as recomendações formuladas pela IGEC para o presente ano letivo foram cumpridas. 

29. Em sete das escolas intervencionadas apuraram-se factos que justificaram propostas de 
apreciação e decisão superiores, tendo resultado dois despachos de arquivamento, com 
recomendação à escola; um despacho determinando a realização de averiguações; um 
despacho de instauração de procedimento disciplinar; um despacho de instauração de 
inquérito e comunicação à DGEstE; um despacho de encaminhamento para a DGEstE; um 
despacho de instauração de inquérito e comunicação à DGAE. 

5.8 Elaboração de pareceres sobre pedidos de reforço do crédito 
horário das escolas 

30. Foram elaborados cinco pareceres sobre os pedidos de reforço de crédito apresentados pelas 
escolas à DGE. Em dois dos processos acolheu-se total ou parcialmente o requerido e, nos 
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restantes, emitiu-se parecer negativo, tendo em conta que as escolas ou já utilizavam os 
recursos solicitados, para os fins propostos, ou existia ainda crédito horário disponível para 
atender às suas necessidades. 

5.9 Emissão de pareceres no âmbito do tratamento de queixas 
relacionadas com a organização do ano letivo 

31. Foram apreciadas sete queixas relacionadas com a distribuição do serviço docente, a 
organização e cumprimento dos semanários-horários e, ainda, com o acompanhamento e apoio 
prestados pela escola a alunos em isolamento profilático. Sobre estes processos 
recaíram cinco despachos determinando averiguações e dois de arquivamento, um dos quais 
com recomendação à escola. As averiguações realizadas tiveram os seguintes resultados: duas, 
culminaram com o arquivamento dos factos; uma com o arquivamento e recomendação à 
escola; uma com arquivamento, recomendação à escola e inclusão da mesma na atividade OAL 
do próximo ano letivo; uma com a instauração de procedimento disciplinar a dois 
trabalhadores.  

 

6.  RECOMENDAÇÕES 

Considerando os resultados da atividade, descritos no Capítulo 4 do presente relatório, e das 
conclusões apresentadas anteriormente, formula-se a seguinte recomendação: 

1. Que a DGEstE emita orientações às escolas sobre o processo de constituição de turmas, no 
sentido de ser respeitado o disposto no n.º 2 do artigo 2.º do Despacho Normativo n.º 10-
A/2018, de 19 de junho, e na Lei n.º 93/2017, de 23 de agosto, incluindo no que se refere 
à integração de alunos de comunidades ciganas. 
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7.  PROPOSTAS PARA A TUTELA 

Em face dos resultados da atividade, descritos no Capítulo 4 do presente relatório, e das 
conclusões formuladas anteriormente, apresentam-se as seguintes propostas: 

1. O alerta oportuno às escolas, por parte da Administração: 

a. Para a necessidade de confirmação nominal da matrícula/renovação de matrícula dos 
alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória e de adoção das medidas previstas nos 
artigos 17.º, 18.º e 44.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, de forma a assegurar o 
cumprimento dos deveres de matrícula, frequência e assiduidade; 

b. Para o cumprimento, no ato da matrícula das crianças/alunos, dos procedimentos de 
distribuição estabelecidos no Despacho Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de junho, na 
redação dada pelo Despacho Normativo n.º 16/2019, de 4 de junho, de modo a reduzir o 
número de turmas com alunos cujo relatório técnico-pedagógico identifica a necessidade 
de integração em turma reduzida, com mais de 20 alunos e/ou mais de dois alunos nestas 
condições. 

2. A criação de um plano de formação de professores, em articulação com os centros de formação 
de associações de escolas, visando a sua capacitação para o desenvolvimento de programas de 
mentoria de alunos. 

3. A articulação entre os ministérios da Saúde e da Educação no sentido de uma melhor 
conciliação das decisões de isolamento profilático, na sequência da identificação de casos de 
SARS-COV-2 em meio escolar, com os direitos e interesses dos alunos previstos, atualmente, 
na alínea b) do n.º 17 da RCM n.º 53-D/2020, visando salvaguardar a equidade no acesso ao 
currículo e às aprendizagens. 

4. A dotação das escolas com os recursos específicos necessários à operacionalização das medidas 
previstas nos artigos 8.º a 10.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na redação dada 
pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro, de forma a garantir a todas as crianças e alunos o 
direito a uma educação inclusiva que responda às suas potencialidades, expetativas e 
necessidades. 

5. A regulamentação, em sede de despacho de organização do ano letivo, das atividades a incluir 
na componente não letiva de estabelecimento dos horários dos docentes, evitando que a 
mesma integre trabalho com alunos que, pela sua exigência, possa afetar o necessário 
equilíbrio global dos horários dos professores e a qualidade do ensino ministrado. 

6. A divulgação de orientações às escolas sobre a gestão do crédito horário previsto nos artigos 
8.º a 10.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, nos seguintes casos: 

a. Educadores de infância e professores do grupo de recrutamento 110 que beneficiam da 
redução de componente letiva prevista no n.º 2 do artigo 79.º do ECD e daqueles a quem 
foram atribuídas funções de coordenação de departamento, com dispensa da lecionação de 
grupo/turma; 

b. Professores do grupo de recrutamento 110 cujo horário se encontra integralmente 
preenchido com atividades do crédito horário; 

c. Professores titulares de turma dos 3.º e 4.º anos de escolaridade; 
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d. Docentes em mobilidade por doença quando o diretor requisita horários, no mesmo grupo 
de recrutamento ou em grupo para o qual o docente possua adequada formação científica, 
nos concursos para o preenchimento das necessidades transitórias. 

7. A avaliação do procedimento de mobilidade por doença, estabelecido no Despacho n.º 9004-
A/216, de 13 de julho, tanto ao nível dos seus fundamentos como da sua metodologia de 
operacionalização, de forma a alcançar um melhor equilíbrio entre as necessidades de 
proteção e apoio aos docentes e as necessidades das escolas. 

8. O reajustamento dos instrumentos de colocação de docentes nas escolas, garantindo, desde o 
início do ano letivo, as condições para que os alunos desenvolvam as competências definidas 
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

9. A continuidade da atividade Organização do Ano Letivo, com os objetivos definidos, 
valorizando dimensões estratégicas preventivas e de controlo e as áreas de incidência com 
maior impacto nas condições de aprendizagem das crianças e dos alunos e na racionalidade, 
eficácia e eficiência da gestão dos recursos por parte das escolas. 
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os 6 e os 18 anos e estabelece medidas que devem ser adotadas no âmbito dos percursos escolares 
dos alunos para prevenir o insucesso e o abandono escolares. 

 Lei n.º 85/2009 de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º 65/2015, de 3 de julho - Estabelece o 
regime da escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que se encontram em idade escolar. 

8.1.3 Serviço docente 

 Aviso n.º 5107-A/2020, de 25 de março – Concursos de educadores de infância e de professores 
dos ensinos básico e secundário para o ano escolar de 2020-2021, nos termos previstos no 
Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 
28/2017, de 15 de março e pelo artigo 315.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, adiante 
abreviadamente designado como Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação em vigor. 

 Despacho n.º 9004-A/2016, de 13 de julho - Regulamenta a possibilidade de os docentes de 
carreira dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas e dos quadros de zona 
pedagógica, da rede pública requererem a mobilidade por motivo de doença. 

 Portaria n.º 192-A/2015, de 29 de junho – Estabelece as regras de designação de docentes para 
a função de professor bibliotecário, o modo de designação de docentes que constituem a equipa 
da biblioteca escolar, as regras concursais aplicáveis às situações em que se verifique a 
inexistência no agrupamento de escolas ou nas escolas não agrupadas, de docentes a afetar para 
as funções de professor bibliotecário, e as regras de designação de docentes para a função de 
coordenador interconcelhio para as bibliotecas escolares. 

 Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de 
maio, e alterado pelo  Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março - Estabelece o regime de 
recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário e de formadores 
e técnicos especializados. 

 Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro - Procede à décima primeira alteração do ECD 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/1990, de 28 de abril, e republica-o. 
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 Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro - Estabelece o regime de contratação de técnicos 
que asseguram o desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular (AEC) no 1.º ciclo 
do ensino básico nos agrupamentos de escolas da rede pública. 

8.1.4 Unidades de apoio ao alto rendimento na escola (UAARE) 

 Portaria n.º 275/2019, de 27 de agosto - Cria e regulamenta as condições de funcionamento das 
Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola. 

 Decreto-Lei n.º 45/2013, de 5 de abril - Estabelece as medidas específicas de apoio à preparação 
internacional das seleções ou outras representações desportivas nacionais. 

 Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro - Estabelece as medidas específicas de apoio ao 
desenvolvimento do desporto de alto rendimento. 

8.2 Publicações institucionais 

 DGE/ANQEP – Medidas educativas de integração de crianças e jovens refugiados no sistema 
educativo. 

 DGAE – Nota Informativa, de 13 de julho de 2020. Concursos de Educadores de Infância e de 
Professores dos Ensinos Básico e Secundário: ano escolar de 2020-2021. Indicação de Componente 
Letiva (ICL) – 1.ª Fase.  

 DGAE – Nota Informativa, de 28 de julho de 2020. Concurso de Educadores de Infância e de 
Professores dos Ensinos Básico e Secundário: ano escolar de 2020-2021. Indicação da componente 
letiva (2.ª fase). Renovação de contrato. Necessidades temporárias (pedido de horários).  

 DGEstE/DGE/DGS – Orientações. Ano letivo 2020-2021, de 3 de julho. 

 DGEstE – Orientações para a organização do ano letivo 2020-2021, de 3 de julho. 

 DGAE – Nota Informativa, de 8 de junho de 2020 – Processo de designação de docentes para o 
exercício das funções de professor bibliotecário. 

 DGAE – Circular n.º b20041504, de 25 de maio de 2020. Docentes incapacitados para funções 
docentes, mas aptos para outras funções. 

 DGEstE – FAQ – Perguntas Frequentes – Matrículas na rede de ensino público 2020-2021. 

 DGEstE – FAQ – Perguntas Frequentes – Matrículas na rede de ensino público 2020-2021. 

 DGAE – Nota Informativa, de 18 de janeiro de 2019. Aferição de idoneidade no acesso e no 
exercício de funções docentes e não docentes. Registos criminais. 

 DGE - FAQ - Perguntas Frequentes – Decreto-Lei n.º 55/2018. 

 DGE - FAQ - Perguntas Frequentes - Questões sobre o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.1 - AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS/ 
ESCOLAS NÃO AGRUPADAS INTERVENCIONADAS 

ÁREA TERRITORIAL DO NORTE 

AE Abade de Baçal, Bragança AE Gaia Nascente, Vila Nova de Gaia 

AE da Abelheira, Viana do Castelo AE General Serpa Pinto, Cinfães 

AE Alcaides de Faria, Barcelos AE de Gondifelos, Vila Nova de Famalicão 

AE Álvaro Coutinho - o Magriço, Penedono AE Gomes Teixeira, Armamar 

AE Arquiteto Fernando Távora, Guimarães AE de Mogadouro 

AE de Arrifana, Santa Maria da Feira AE de Monte da Ola, Viana do Castelo 

AE de Cabeceiras de Basto AE de Monserrate, Viana do Castelo 

AE Carlos Amarante, Braga AE de Pedome, Vila Nova de Famalicão 

AE Diogo de Macedo, Vila Nova de Gaia AE Sá de Miranda, Braga 

AE Dr. Carlos Pinto Ferreira, Vila do Conde AE de São Pedro da Cova, Gondomar 

AE de Carrazeda de Ansiães AE do Sudeste de Baião 

AE Coelho e Castro, Santa Maria da Feira AE de Valdevez, Arcos de Valdevez 

AE Dr. Mário Fonseca, Lousada ES da Boa Nova, Leça da Palmeira, Matosinhos 

AE D. Maria II, Braga ES Rocha Peixoto, Póvoa de Varzim 

AE D. Sancho I, Vila Nova de Famalicão ES São Pedro, Vila Real 

AE Dr. Vieira de Carvalho, Maia ES de Amarante 

AE de Eiriz, Baião ES de Barcelinhos, Barcelos 

AE Fernão de Magalhães, Chaves ES de Paredes 

AE Fernando Pessoa, Santa Maria da Feira ES Martins Sarmento, Guimarães 

AE de Frazão, Paços de Ferreira ES João Gonçalves Zarco, Matosinhos 
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ÁREA TERRITORIAL DO CENTRO 

AE Dr. Mário Sacramento, Aveiro AE de Porto de Mós 

AE de Estarreja AE Ribeiro Sanches, Penamacor 

AE Figueira Mar, Figueira da Foz AE de São Pedro do Sul 

AE de Figueiró dos Vinhos AE da Sé, Guarda 

AE de Gouveia AE de Tondela Cândido de Figueiredo 

AE Infante D. Henrique, Repeses, Viseu AE de Valongo do Vouga, Águeda 

AE Martim de Freitas, Coimbra AE Viseu Norte 

AE de Montemor-o-Velho Escola Secundária Adolfo Portela, Águeda 

AE de Oliveira do Hospital EP de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos 

AE Padre António de Andrade, Oleiros EP Agrícola Quinta da Lageosa, Aldeia do Souto, Covilhã 

AE Pêro da Covilhã, Covilhã ES Francisco Rodrigues Lobo, Leiria 

AE de Pinhel ES Quinta das Palmeiras, Covilhã 

AE de Pombal  

 

ÁREA TERRITORIAL DO SUL 

AE do Alto da Azambuja AE Marcelino Mesquita do Cartaxo 

AE do Alto do Lumiar, Lisboa AE Navegador Rodrigues Soromenho, Sesimbra 

AE n.º 1 de Abrantes AE Nuno de Santa Maria, Tomar 

AE de Borba AE Piscinas — Olivais, Lisboa 

AE do Bom Sucesso, Alverca AE de Santa Catarina, Oeiras 

AE Cidade do Entroncamento AE de São Martinho do Porto, Alcobaça 

AE D. Dinis, Lisboa AE de S. Teotónio, Odemira 

AE D. João II, Sintra AE Silves Sul 

AE Eça de Queirós, Lisboa AE n.º 2 de Serpa 

AE de Ferreiras, Albufeira AE de Vale Milhaços, Seixal 

AE General Humberto Delgado, Loures AE de Venda do Pinheiro, Mafra 

AE Henriques Nogueira, Torres Vedras Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira, Rio Maior 

AE Ibn Mucana, Cascais Escola Secundária Fonseca Benevides, Lisboa 

AE Júdice Fialho, Portimão Escola Secundária Gago Coutinho, Alverca do Ribatejo, Vila 
Franca de Xira 

AE José Maria dos Santos, Palmela Escola Secundária de S. Lourenço, Portalegre 

AE de Marvão Escola Secundária Rainha D. Amélia, Lisboa 
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ANEXO 1.2 - PARECERES SOBRE PEDIDOS DE REFORÇO DE CRÉDITO HORÁRIO 

Área Territorial do Norte 

AE Arqueólogo Mário Cardoso, Guimarães 

Área Territorial do Centro 

AE Rainha Santa Isabel, Carreira 

Área Territorial do Sul 

AE de Cercal do Alentejo, Santiago do Cacém 

AE da Nazaré 

ES de São Lourenço, Portalegre 

AE do Alto do Lumiar, Lisboa 

 

ANEXO 2 - ALUNOS, TURMAS E DOCENTES DOS 
AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS/ESCOLAS NÃO AGRUPADAS INTERVENCIONADAS 

 TOTAL 
EDUCAÇÃO 

PRÉ-
ESCOLAR 

ENSINO BÁSICO ENSINO SECUNDÁRIO 

1.º CICLO 2.º CICLO 3.º CICLO OUTRAS 
OFERTAS 

CURSOS 
CIENTÍFICO-

HUMANÍSTICOS 

CURSOS 
PROFISSIONAIS 

OUTRAS 
OFERTAS 

Escolas 
intervencionadas 97 79 79 80 91 31 63 58 21 

Crianças/Alunos 140358 14694 34539 19333 33139 1695 25738 9396 1824 

Grupos/Turmas 6764 745 1792 919 1558 107 1105 457 81 

Grupos/Turmas 
RTP* 2986 137 926 608 963 17 141 194 0 

Educadores 
e Professores 14426 1030 2661 2250 8485 

* Grupos e turmas com crianças/alunos cujos relatórios técnico-pedagógicos identificam a necessidade de integração em grupo/turma reduzida. 
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