
 

1 
 

 
 
 
 

Exmo. Senhor 
Secretário de Estado Adjunto e da Educação 
Professor Doutor Alexandre Ventura 
Av. 5 de Outubro, 107, 11º 
1069-018 Lisboa 

 
 
 
 
 Em reunião do dia 22 de Fevereiro, de 2010, realizada em Caparide, o Conselho das 

Escolas, em resposta ao convite do Exmo. Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Educação, 

deliberou apresentar as seguintes sugestões, de acordo com as temáticas propostas:  

 

1- Horário de trabalho dos docentes: 

1.1- Pretende-se uma clarificação do conceito de “tempo”, em relação à 

componente lectiva e não lectiva; 

1.2- Entende-se, igualmente, que deverá ser dada uma maior autonomia às escolas 

para fazer a gestão das horas de estabelecimento e de redução de componente 

lectiva, designadamente no âmbito artigo 79º do Estatuto da Carreira Docente 

(ECD); 

1.3- As horas de trabalho com alunos, nomeadamente, apoios educativos, tutorias, 

apoio a alunos com necessidades educativas especiais, deverão ser integradas 

na componente lectiva; 

1.4- Entende-se, ainda, que os tempos supervenientes, resultantes da aplicação, da 

tabela correspondente à conjugação dos artigos 77º e 79º do ECD, deverão 

passar a ser integrados na componente lectiva.  

1.5- No 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB), a componente de apoio ao estudo deverá 

ser retirada dos titulares de turma. 

 

2- Formação dos Directores de Escola: 

Foram identificadas três áreas de acção dos Directores de Escola, que o Conselho das 

Escolas entende serem prioritárias para formação: área jurídica, área de recursos 

humanos, área de gestão pedagógica e administrativa. Dentro de cada uma das áreas 

definidas, foram reconhecidas as seguintes temáticas: 

2.1.  Área Jurídica:  

2.1.1. Procedimentos disciplinares; 
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2.1.2. Código do procedimento administrativo; 

2.1.3. Código dos contratos públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de Janeiro (republicado pelo Decreto-Lei nº 

278/2009, de 2 de Outubro). 

 

2.2. Gestão de recursos humanos: 

2.2.1. Liderança escolar; 

2.2.2. Avaliação do desempenho; 

2.2.3. Gestão de conflitos; 

2.2.4. Gestão de equipas. 

 

2.3. Gestão pedagógica e administrativa: 

2.3.1. Gestão orçamental e contabilística; 

2.3.2. Avaliação interna e externa; 

2.3.3. Contratos de autonomia; 

2.3.4. Concepção e gestão de projectos; 

2.3.5. Direcção e relação pedagógica.  

 

Defende-se que o tipo de formação a realizar deve ser modular e conducente a 
formação especializada. 
 
 

3- Formação dos Coordenadores Técnicos dos Serviços da Administração Escolar: 

Relativamente aos Coordenadores Técnicos dos Serviços da Administração Escolar, o 
Conselho considera prioritária a formação nas seguintes áreas: 
 

3.1. Gestão orçamental e financeira; 

3.2. Modernização administrativa; 

3.3. Gestão de processos; 

3.4. Liderança; 

3.5. Código dos contratos públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
18/2008, de 29 de Janeiro (republicado pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 
de Outubro). 
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3.6. Avaliação de desempenho; 
3.7. Formação jurídica. 

 
 

4- Estatuto de aluno: 

 
São os seguintes os aspectos cuja clarificação/alteração o Conselho das Escolas entende 
ser necessária: 
 

4.1. Clarificação do conceito de falta e dos seus limites e efeitos na situação 
escolar dos alunos; 

4.2. Extinção das provas de recuperação; 
4.3. Repristinação dos processos sumários, previstos no nº 2 do artigo 39º da Lei 

nº30/2002, na sua redacção original, com os efeitos previsto no artigo 40º do 
mesmo documento legal – possibilidade de o director poder decidir a suspensão 
de frequência de um aluno, de um a cinco dias lectivos; 

4.4. Simplificação dos procedimentos disciplinares; 
4.5. Responsabilizar os pais/família pelo não cumprimento dos seus deveres e 

dos deveres dos alunos. 
           

 

 Subscrevo-me com os melhores cumprimentos. 

 
 

O Presidente do Conselho das Escolas 
 
 
 

 

 

 

 


