
Caros colegas de Educação Especial, 

Estas palavras pretendem a mobilização de todos os Professores de Educação 

Especial para pôr fim às sucessivas ultrapassagens na lista de ordenação do concurso de 

Docentes de Educação Especial que, ano após ano, são ultrapassados por professores 

oriundos de outros grupos de recrutamento.  

O cerne da questão é a substituição de professores com experiência em 

Educação Especial por professores sem experiência nesta área mas com mais anos de 

serviço noutras áreas e que para garantirem os seus postos de trabalho concorrem a este 

grupo de recrutamento. 

Assim, é urgente a criação objetiva de prioridades no concurso nacional de 

docentes de Educação Especial que defendam a qualidade do ensino aos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, que pretende-se mais rigorosa quanto maior for a 

experiência dos Professores que exerçam funções neste grupo de recrutamento.  

Como é do conhecimento de todos, nos últimos anos o número de vagas para os 

professores contratados têm vindo a diminuir na maioria dos grupos de recrutamento, 

fruto de várias medidas educativas motivadas principalmente por razões economicistas 

incluídas no pacote da política de austeridade em vigor. Não obstante, o grupo de 

recrutamento de Educação Especial é exceção a esta diminuição de vagas.  

O sentido de Inclusão recomendada por diversas instituições, como a Agência 

Europeia da Educação e da Cultura implementada na política de Educação do nosso 

ensino, promoveu nas Escolas Públicas uma resposta educativa aos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais. Alunos estes que estavam excluídos das escolas 

públicas e segregados em Instituições ditas de Educação Especial de cariz Privado.  

Com a atual dificuldade de colocação, e considerando a não diminuição de vagas 

no grupo de recrutamento de Educação Especial, muitos colegas optaram por obter a 

Pós-Graduação/Especialização em Educação Especial, com o único intuito de 

sobreviver nesta selva de colocações de professores.  

Importa salientar que devido à grande procura nesta área de formação, o 

mercado do Ensino Superior tem vindo a negligenciar as exigências para efeito. Como 

por exemplo: formações e-learning realizadas em seis meses no Instituto Superior de 



Ciências da Informação e da Administração (ISCIA) em Aveiro, ou Pós-

Graduações/Especializações rápidas e baratas, como é o caso da Escola Superior de 

Educadores de Infância Maria Ulrich.  

Comparativamente, e há relativamente poucos anos, exigiam no mínimo um ano 

de percurso Curricular e a defesa de uma Monografia/Projeto perante um Júri de 

Professores de acordo com o domínio escolhido (cognitivo-motor/audição/visão/etc.).  

Se é verdade que é legítimo os colegas optarem pelo grupo de recrutamento de 

Educação Especial, não é menos verdade que a qualidade do Apoio Especializado aos 

alunos de Educação Especial está em causa, sendo sucessivamente substituídos os 

professores com vários anos de formação creditada e de experiência em Educação 

Especial.  

Esta política de ingresso na Educação Especial não se coaduna com as políticas 

educativas de qualidade e de exigência defendidas e promovidas pelo Ministro de 

Educação Nuno Crato. São até friamente antagónicas. Um Professor de Educação 

Especial aprende bastante na Especialização/Pós-Graduação. Contudo, todos nós 

sabemos que a experiência é fundamental num domínio de ensino muito específico e 

sensível.   

Quando os professores oriundos de outros grupos de recrutamento, alguns com 

mais de dez anos de serviço optam pelo grupo de recrutamento de Educação Especial 

não o fazem por vocação, mas sim para manter a sua profissão de professor num grupo 

que lhes dá maiores possibilidades de colocação. Concorrem à Educação Especial para 

sobreviver na selva, tentando salvaguardar um posto de trabalho e não o fazem por 

predisposição.  

Nota-se de forma significativa um aumento de docentes no grupo de 

recrutamento de Educação Especial (910). No ano letivo de 2010-2011 a lista de 

ordenação ao concurso nacional de docentes tinha 1556 candidatos, no ano letivo de 

2011-2012 tinha 2977 candidatos e por fim, neste último concurso, a lista definitiva de 

ordenação no grupo de recrutamento de Educação Especial teve 4615 opositores ao 

concurso. 



Não é compreensível que à luz da promoção de qualidade Educativa não se 

salvaguarde os sucessivos anos de experiência dos professores de Educação Especial e 

formação creditada realizada. No contraditório da defesa desta posição, é provável que 

se alegue que todos devem ter direitos iguais no acesso a esta profissão. 

No entanto, estamos em crer que não se trata de diferenciar os direitos dos 

professores mas sim garantir o direito destes alunos com necessidades educativas 

especiais à qualidade de ensino, considerando na lista de ordenação a prioridade da 

experiencia no grupo de recrutamento e não no ensino em geral.  

Assim, achamos pertinente que os concursos de docentes aos grupos de 

recrutamento de Educação Especial devem ter em consideração o tempo de serviço 

efetivo exercido pelos docentes nestes mesmos grupos de recrutamento. Assim, devem 

usufruir de prioridade os docentes que já têm tempo de serviço no respetivo grupo em 

detrimento dos que não têm tempo de serviço neste grupo de recrutamento. O antigo 

D.L. n.º 20/2006 contemplava essa situação. Assim, é urgente a alteração do atual D.L. 

n.º 132/2012 que legisla os concursos de docentes aos grupos de Educação Especial. Tal 

situação ocorria dada a importância da experiência neste setor ser relevante para ordenar 

os Professores, isto é, primeiro os que tinham formação/experiência e depois os que 

tinham formação. 

Nem todos devem ser professores de Educação Especial. É uma função Especial. 

Especial no processo de ensino com alunos com limitações graves, muito graves e 

completas onde se requer muito tato, sensibilidade, persistência e paciência…. Requer 

experiência de avaliação pedagógica de acordo com a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, exige observação de comportamento e de funcionalidade apurada, 

conhecimento aprofundado de diversa legislação, elaboração de documentos específicos 

e experiência de ensino com alunos de diversos diagnósticos clínicos. Todo este 

conhecimento é excluído quando os professores de Educação Especial são ultrapassados 

e preteridos por colegas que não têm experiência na área. É de todo inadmissível esta 

situação. Num país dito civilizado isto não pode acontecer. A Educação Especial carece 

de experiência para saber lidar com alunos muito frágeis e encarregados de educação na 

sua maioria muito ansiosos. A forma como os professores de Educação Especial se 

relacionam com estes alunos e seus encarregados de educação não é equiparável com o 

ensino regular.  



Por outro lado, na Contratação de Escola é o caos. Há colegas que não têm 

qualquer Pós-Graduação/Especialização e concorrem às ofertas de escola. Nesta matéria 

o MEC tem “culpas no cartório”, pois permite a qualquer docente independentemente 

do grupo de recrutamento visualizar as ofertas de escola dos 3 grupos de recrutamento 

de Educação Especial, nomeadamente, 910, 920 e 930. Nesse sentido, passa a ideia de 

que qualquer Professor serve para trabalhar nestes grupos, independentemente de ter 

conhecimentos científico-pedagógicos ou não.  

Posto isto, fazemos um apelo: lutemos e defendamos uma posição justa mas 

acima de tudo uma causa pública – A qualidade do ensino na Educação Especial está 

em causa. Divulguemos esta mobilização em todos os órgãos de comunicação social, na 

Pró Inclusão – Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, na ANVPC – 

Associação Nacional de Professores Contratados, nos Sindicatos, nas Confederações de 

Pais CONFAP E CNIPE. Por outro lado, é fundamental que façamos uma carta aberta 

ao Ministro da Educação e peçamos audiências aos grupos parlamentares e, por fim, que 

seja feita uma petição.  

Acreditar é fundamental! Há uns anos atrás através de um processo de luta, um 

grupo de Professores Contratados da Educação Especial alcançou uma vitória muito 

importante! Alguns de vocês lembram-se disso, certamente. Alguns de vocês estiveram 

nessa luta connosco. Está na altura de nos unirmos em torno desta questão e lutarmos! 

Vamos a isso?! Contamos com vocês! 
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